
Tarieven Vakantiehuisjes aan Zee 2023 incl. BTW  
Tarieven voor 2023 in € 
 
 
 

ZILT  
 

 
Per week  

ZILT 
 
Per weekend 

of midweek 

ZEE 
 
 
Per week 

ZEE 
 

Per weekend 
of midweek 

  

07-04-23 / 11-04-23 Pasen XL weekend  
vrijdag-dinsdag 

- 395 - 475   

07-04-23 / 14-04-23 Pasen week 
vrijdag-vrijdag 

489 - 569 -   

14-04-23 / 21-04-23 399 275 499 375   
21-04-23 / 08-05-23 Meivakantie   
Tulpenbloei 

475 299 575 399   

08-05-23 / 15-05-23 425 275 525 375   
17-05-23 / 22-05-23 Hemelvaart XL 
weekend  
woensdag-maandag 

- 395 - 495   

22-05-23 / 26-05-23  285  385   
26-05-23 / 30-05-23 Pinksteren XL weekend  
vrijdag-dinsdag 

- 350 - 450   

02-06-2023 / 07-07-2023 450 299 550 399   
07-07-23 / 14-07-23 –Zomervakantie 
laagseizoen 

550 - 675 -   

14-07-23 / 25-08-23 –Zomervakantie 
hoogseizoen 

599 - 699 -   

25-08-23 / 01-09-23 -Zomervakantie 
laagseizoen 

550 - 675 -   

01-09-23 / 13-10-23 450 299 550 399   
13-10-23 / 27-10-23 Herfstvakantie 495 325 595 425   

• Flexibele aankomst en vertrektijden door toegangscodesysteem/contactloze aankomst  
• Niet roken accommodaties 
• Een week loopt van vrijdag-vrijdag. Een midweek van maandag-vrijdag. Een weekend van 

vrijdag-maandag. Tenzij bijzonder feestdagen. In de zomervakantie alleen verhuur per week. 
Reserveringskosten per vakantiehuisje €17.50 
Toeristenbelasting p.p.p.n +milieubelasting  €2.75 
Borg per vakantiehuisje €100 
   
Schoonmaak U laat het huisje schoon en netjes achter. 

Schoonmaakmiddelen zijn aanwezig 
Bed en Handlinnen Bedlinnen verplicht bij boeking p.p €10.75 

Handlinnen (bad-hand-theedoek) zelf meenemen 
 

 
 

Verblijf honden  
In overleg max.2 per vakantiehuisje  
Per hond per nacht 
Per hond per nacht zomervakantie  
 
Andere huisdieren dan honden niet 
toegestaan 

 
 
€9.50 
€12.50 
 

 



٠ Prijzen onder voorbehoud. 
٠ Voor beschikbaarheid zie beschikbaarheidskalender 
٠ Voor voorwaarden zie de site  
٠ Annulering- en/of reisverzekering: door de huurder zelf elders af te sluiten. 
٠ Heeft u overige vragen? Neem dan contact met ons op via e-mail: vakantiehuisjesaanzee@gmail.com 
 
Betalingen: 
Bij boeking dient de helft van het totale huurbedrag direct te worden overgeschreven. U ontvangt 
betaalgegevens per email. De andere helft van het huurbedrag dient 8 weken voor de aankomstdatum te zijn 
betaald. 
Indien huurder een reservering maakt binnen 8 weken voor aankomst, dan dient huurder per direct het gehele 
huurbedrag te voldoen. 
 
 


