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Prijzen 2018 vakantiewoning De Bron per week 

 
Wijzigingen voorbehouden  

 5 januari - 5 februari per week 320 

Carnaval 5 februari - 16 februari per week 495 

 16 februari - 23 maart per week 350 

 23 maart - 30 maart  550 

Paasvakantie 30 maart - 6 april  625 

 6 april - 20 april per week 495 

 20 april - 26 april    6 dagen 535 

Meivakantie 26 april - 4 mei 8 dagen 715 

Hemelvaart 10/5 4 mei - 18 mei    per week 630 

Pinksteren 20/05 + 21/05 18 mei - 25 mei  705 

Fronleichnam 31/05 25 mei - 29 juni per week 630 

 29 juni - 6 juli  785 

 6 juli - 13 juli  915 

Zomervakantie 13 juli - 17 augustus per week 1045 

 17 augustus - 24 augustus  915 

 24 augustus - 31 augustus  785 

 31 augustus - 21 september per week 630 

 21 september - 12 oktober per week 550 

herfstvakantie 12 oktober - 26 oktober per week 625 

 26 oktober - 5 november per week 550 

 5 november - 21 december per week 350 

Kerstweek 21 december - 28 december  625 

Oud/nieuw week 28 december - 4 januari 2019  680 

     
 

Op de 2
e 

en volgende aaneengesloten week (in dezelfde woning, buiten 
het hoogseizoen) krijgt u een korting die gelijk is aan het bedrag van de 

schoonmaakkosten, met vanaf de 4
e  

week een minimum van € 50 p.w. 

De prijzen in het hoogseizoen zijn gebaseerd op huur per 2 weken of langer 
Bij Groepshuis, Loeiboei, Mon Repos, Bron en Merelnest is huur van 1 week van 
maandag tot maandag mogelijk in de eerste en laatste weken van het hoogseizoen. 
Bij bepaalde appartementen is huur per week in de hele zomervakantie mogelijk. 
Bij de woningen aan en bij de Noordendolfer is beperkt ook huur per 1 of 1,5 week, 
met aankomst en/of vertrek op dinsdag, woensdag of donderdag, mogelijk. 

http://www.oase-bv.com/


Prijzen 2018 vakantiewoning De Bron per weekend, midweek en afwijkende periodes 

 
Wijzigingen voorbehouden 
Grijs = afwijkende periodes. Overige prijzen zijn per weekend of midweek. 

 

5 januari - 5 februari 225 

9 februari - 13 februari 370 

16 februari - 23 maart 240 

23 maart - 30 maart 360 

6 april - 23 april 360 

23 april - 26 april 285 

26 april - 30 april 480 

30 april - 7 mei 395 

9 mei - 14 mei 630 

18 mei - 22 mei 595 

25 mei - 2 juli 445 

2 juli - 9 juli 525 

24 augustus - 3 september 525 

3 september - 21september 445 

21 september - 5 oktober 360 

5 oktober - 5 november 395 

5 november - 21 december 240 

21 december - 24 december 360 

24 december - 28 december 475 

    

 

Bijkomende kosten: 
 

- Verplichte eindschoonmaak € 65. 
- Toeristenbelasting € 1,25 per persoon per dag. 
- Energiekosten in de periode tot 4 mei en vanaf 21 september: 

gas € 0,50 m³ en elektriciteit  € 0,25 per kWh. 
- Toeslag huisdier € 3 per dier per dag met een minimum van € 12. 
- Kinderbed, -stoel (voor zover niet aanwezig), box, traphekje € 7,50 p. stuk 
- Huur dekbedset: 1 persoons € 8, 2 persoons € 13. 
- Bedden opgemaakt € 3 per bed (+ huur dekbedset). 
- Huur handdoekenset (1 grote, 1 kleine, 1 washandje) € 4. 
- Huur keukendoekenset € 4, incl. badmat € 5. 
- Ontbijt (buffet of af te halen) € 7,50 per persoon per dag 


