Tarieven:
Hieronder ziet u onze tarieven en verschillende arrangementen die wij u kunnen bieden.
Wij houden graag rekening met uw wensen, dus alles is mogelijk naast de "standaard".
Neem gerust contact met ons op zodat we een op maat gemaakte beleving voor u kunnen verzorgen.
Prijzen voor de appartementen zijn op basis van 4 of 5 personen (exclusief ontbijt)
B&B accommodaties:
Appartement Oer
4 personen
Appartement Sterck 5 personen
Groepsappartement Oersterck 9 personen
Ontbijt
Servicekosten
Toeristenbelasting
Borg appartement

€ 13,65 p.p.
€ 50,00
€ 1,32 p.p.
€ 100 per appartement

Goed om te weten:
Voor de B&B appartementen geldt een minimaal verblijf van 2 nachten.
In het hoogseizoen is alleen midweek en weekverblijf mogelijk.
Aankomsttijd is tussen 15.00 uur en 17.00 uur.
Vertrektijd is voor 10.30 uur.
In overleg zijn andere aankomst- en vertrek tijden mogelijk.
De B&B appartementen gaan uit van 4 volwassen personen. Kinderbedje is aanwezig in de B&B.
Kinderen onder de 2 jaar zijn gratis. Daarna worden zij meegerekend als volwassen gezien de slaapplaats
(groot bed) in de B&B.
Huisregels:
• Niet geschikt voor minder valide personen.
• Niet roken.
• Geen huisdieren.
• Ontbijt is op aanvraag aanwezig in de B&B en wordt door de gasten zelfbereid
Betaling:
Bij boeking dient het totale huurbedrag te worden voldaan inclusief de borg.
U ontvangt per mail de betaalgegevens.
Tot 6 weken voor aankomst voor de gereserveerde datum kunt u
kosteloos annuleren.
Annuleert u tot 4 weken voor aankomst voor de gereserveerde
datum dan brengen wij 50% van het boekingsbedrag in rekening.
2 weken voordien bent u 100% van het broekingsbedrag
verschuldigd.
Annuleringsverzekering en of reisverzekering dient de huurder zelf elders af te sluiten.

Laagseizoen:
Appartement
Oer 4 personen
Sterck 5 personen
Oersterck 9 personen

2 nachten door
de weeks
ma t/m vrij

Midweek
Ma t/m vrij

Weekeind
Vrij t/m zo

Week
Ma t/m zo

€ 250
€ 250
€ 500

€ 375
€ 375
€ 750

€ 500
€ 500
€ 1000

€ 875
€ 875
€ 1750

Hoogseizoen:

Oer
Sterck
Oersterck
142,5 per nacht

2 nachten door de
weeks ma t/m vrij

midweek
Ma t/m vrij

Weekeind
Vrij t/m zo

Week ma t/m zo

285
285
571

427,50
427,50
855

571
571
1142

1000
1000
2000

Langweekend Oersterk
Laag
Hoog

Vrij t/m ma
1250
1500

Langweekend Oer
Laag
Hoog

Vrij t/m ma
625
713,5

Langweekend Sterck
Laag
Hoog

Vrij t/m ma
625
713,5

Hoogseizoen en arrangementen:
Appartement
Voorjaarsvakantie
Pasen ( langweekeind vrij t/m ma)
Meivakantie
Hemelvaart ( do t/m ma)
Pinksteren ( vrij t/m di)
Zomervakantie ( juni t/m september)
Herfstvakantie
Kerstvakantie

Oer 4 pers
€ 1000
€ 750
€ 1000
€ 750
€ 750
€ 1000
€ 1000
€ 1000

Sterck 5 pers
€ 1000
€ 750
€ 1000
€ 750
€ 750
€ 1000
€ 1000
€ 1000

Oersterck 9 pers
€ 2000
€ 1500
€ 2000
€ 1500
€ 1500
€ 2000
€ 2000
€ 2000

Prijzen zijn;
Exclusief: btw, ontbijt, toeristenbelasting en verplichte schoonmaak kosten..
Inclusief: bedlinnen, keukenlinnen, kinderbedje en kinderstoel.

Per week
Per week

Per week
Per week
Per week

Reserveren:
Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie over de mogelijkheden of arrangementen,
dan kunt u contact opnemen met ons.
Info@oersterck.nl

contact:
Belkmerweg 18
1754 GA Burgerburg.
Tel: 06 40 59 49 64
Info@oersterck.nl

