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Prijzen Vakantiewoningen 2023 
  

perioden / data

week midweek weekend

 4-pers.  vakantiewoning € 478,13 € 281,25 € 300,00 9 januari 2023 t/m 12 maart 2023 * 

 6-pers.vakantiewoning € 553,13 € 318,75 € 337,50 * ook in de voorjaarsvakantie

10-pers.  vakantiewoning € 731,25 € 384,38 € 468,75 30 oktober 2023 t/m 21 december 2023

12-pers.  vakantiewoning € 825,00 € 431,25 € 581,25

perioden / data

week midweek weekend

 4-pers.  vakantiewoning € 637,50 € 375,00 € 400,00 13 maart 2023 t/m 20 april 2023

 6-pers.vakantiewoning € 737,50 € 425,00 € 450,00 8 mei t/m 6 juli 2023

10-pers.  vakantiewoning € 975,00 € 512,50 € 625,00 4 sept. t/m 12 okt 2023

12-pers.  vakantiewoning € 1.100,00 € 575,00 € 775,00

perioden / data

week midweek weekend

 4-pers.  vakantiewoning € 796,88 € 468,75 € 500,00 21 april t/m 7 mei 2023

 6-pers.vakantiewoning € 921,88 € 531,25 € 562,50 7 juli t/m 3 sept. 2023

10-pers.  vakantiewoning € 1.218,75 € 640,63 € 781,25 13 okt t/m 29 okt. 2023

12-pers.  vakantiewoning € 1.375,00 € 718,75 € 968,75 22 dec. 2023 t/m 7 jan 2024

toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.d

midweek € 25,00 per dier per verblijf

weekend € 25,00 per dier per verblijf

week € 50,00 per dier per verblijf

box  / campingbedje € 25,00 per stuk per verblijf

handdoekenset € 7,50 per set

1 set bestaat uit: 2bad-, 2 handdoeken, 

1 badmatje, 2 theedoeken en 2 

washandjes.

Ontbijt in hotel € 14,50 per persoon per dag

4 Gangen Diner in hotel € 29,00 per persoon per dag

Prijzen zijn incl. leuke attentie bij aankomst, WIFI, schoonmaakkosten, gas-water-licht, reserveringskosten, linnen 

voor de bedden die zijn opgemaakt bij aankomst.

Annulering : Wanneer u onverwacht uw vakantiewoning moet annuleren kan dit kosteloos tot 1 maand op voorhand. 

Wanneer u een maand of binnen een maand voor aankomst annuleert dienen wij u een bedrag van 25% van de totale 

reserveringswaarde in rekening te brengen. Wanneer u één week van te voren annuleert wordt een bedrag van 50% 

van de totaalwaarde in rekening gebracht.

-	Tip: Denk eens aan een annuleringsverzekering.

Aankomst vanaf 14.30u Vertrek om 10:30u

Toeslagen

hoogseizoen

huisdier

laag seizoen

midden seizoen

 
 
 
Drukfouten, onverwachte prijsstijgingen en wijzigingen in jaargangen voorbehouden. 

http://www.inkelshoeve.nl/
mailto:info@inkelshoeve.nl

