Prijzen en boekingen 2018
Schippershuis max. 55 personen
Periode
1 januari t/m 31 maart
1 april t/m 31 oktober
1 november t/m 31 december
verplichte eind schoonmaak

weekend midweek
€ 2250
€ 2050
€ 2600
€ 2450
€ 2250
€ 2050
€ 255,-

week
€ 3600
€ 4600
€ 3600

Lang weekend
€ 2500
€ 3150
€ 2500

Landzicht max. 7 personen
Periode
1 januari t/m 31 maart
1 april t/m 31 oktober
1 november t/m 31 december
verplichte eind schoonmaak

weekend midweek
€ 490,€ 450,€ 595,€ 580,€ 490,€ 450,€ 115,-

week
€ 690,€ 785,€ 690,-

Feestdagen 2018
Periode
vrij 30-03 – ma 02-04
wo 09-05 – zo 13-05
vrij 18-05 – ma 21-05
wo 30-05 – zo 03-06
zat 22-12 – do 27-12
zat 29-12 – di 02-01

Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Fronleichnam
Kerst
Oud & Nieuw

Schippershuis
€ 2.650,00
€ 3.550,00
€ 3.150,00
€ 3.350,00
€ 3.150,00
€ 3.300,00

Landzicht
€ 525,€ 750,€ 750,€ 750,€ 750,€ 590,-

vrij
wo
vrij
wo
zat
zat

17:00 tot ma 11:00
17:00 tot zo 16:00
17:00 tot ma 11:00
17:00 tot zo 16:00
17:00 tot do 11:00
17:00 tot di 11:00

Verplichte service kosten:
Toeristenbelasting (boven 12 jaar)
Borg
Reserveringskosten:

€ 1, - p.p.p.n. ter plaatse af te rekenen
€ 500,00
€ 25,€ 25,-

B&B per persoon per nacht
Per kamer voor 2 personen
vanaf € 78,- per twee personen / per nacht
Familiekamer met eigen douche
vanaf € 105,- per twee personen/ per nacht
Per kamer voor 1 persoon
vanaf € 48,- per persoon / per nacht
Laagseizoen geldt en korting van 10%

Extra faciliteiten
Linnenverhuur:
Kinderbedje
Badlinnen huur :
Opgemaakte bedden
Keukenlinnen huur:
Liggeld voor boten
Elektra bij ligplaats
Extra open haardhout
Huisdier (alleen op aanvraag)

€ 8,50 p.p. (dekbedovertrek & kussensloop)
€ 12,50 per aaneengesloten periode (exclusief linnen)
€ 4,50 p.p. (twee handdoeken)
€ 17,50 p.p.
€ 12,50 (4 theedoeken, 1 keukenhanddoek, 1 dweil en 2 vaatdoeken)
€ 1,25 per strekkende meter
€ 2,50 per etmaal
€ 7,50 per zak
€ 7,50 per dier per nacht

Bijzonderheden
Schoonmaakkosten is een vanaf prijs (extra schoonmaak = 35,- per uur)
Bij gebruik van de biertap in het Schippershuis bent u verplicht de fusten bij ons af te nemen.
Overige cateringfaciliteiten op aanvraag.

