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1. Kamerindeling
Begane grond kamer:
 mindervalide kamer:
2x 1-persoonsbed 90x200 mtr. aangepast voor mindervaliden.
De aangrenzende ruime badkamer
Beneden is rolstoel toegankelijk en voorzien van douchestoel en beugels
bij toilet en douche.
Eerste verdieping:
 2 x 3 persoons kamer:
1x 2-persoonsbed 160 x 200 + 1x 1-persoons bed 90 x 200 mtr.
TV, eigen badkamer met douche en wc.
 4 persoonskamer de luxe met uitzicht :
1x 2-persoons boxspringbed 160 x 200 mtr.
2x 1-persoons 90 x 200 mtr. bed
TV en eigen badkamer met douche en wc
 2 persoons kamer de luxe met uitzicht uit te breiden tot 3-4 persoons:
1x 2-persoons boxspringbed 180 - 200
1x (bed)bank 140 x 200 mtr ter uitbreiding van slaapgelegenheid
TV, douche en eigen badkamer met douche en wc.
Tweede verdieping :
 1e zolderkamer:
4 x 1 persoonsbedden 90 x 200 met wc en aparte wastafel.
 2e zolderkamer:
5 x 1 persoonsbedden 90 x 200 met wc en aparte wastafel.
*Eventueel uit te breiden met 2 klapbedden of 2 campingbedjes.

2. Tarieven 2020

3. Tarieven 2021

*Prijs wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

4.

Bijkomende kosten

Kostenpost

Bedrag

Aantal keren

Eindschoonmaak
Toeristenbelasting
Keukenpakket /
Gastendoekjes
Waarborg

€ 155.00
€ 1.55
€ 16.00

1x
p.p.p.n.
1x

€ 360.00

Waarborg

€ 600.00

Gezinnen/ familie’s
trainingsweekeinden met
begeleiding
Groepen met een
gemiddelde leeftijd onder
de 30 jaar.

Extra toelichting.

Optioneel
Bedlinnen + badlinnen
Ontbijtbuffet combi
boeking

€ 10.50

p.p

Wellness *

€ 160.00

4 uur aan één gesloten

Wellness *

€ 275.00

8 uur aan één gesloten

Jacuzzi

€ 75,00

4 uur aan één gesloten

5.

*2 Sauna’s + whirlpool
en jacuzzi
*2 Sauna’s + whirlpool
en jacuzzi

Aankomst en vertrek tijden

Periode
Weekeinde
Lang weekeinde
Midweek
Week

Aankomst
Vrij 16.00 uur
Vrij 16.00 uur
Ma 16.00 uur
Ma/ Vrij 16.00 uur

Vertrek
Zon tot max. 20.00 uur
Ma 10.00 uur
Vrij 10.00 uur
Ma/ Vrij 10.00 uur

6.

Annulering

Aantal maanden

Binnen 1 maand
Binnen 2 maand
Binnen 3 maand
Langer dan 3 maand











Aankomstdatum

Voor de aankomst datum
voor de aankomst datum
voor de aankomst datum
voor de aankomst datum

% Van de huur
ingehouden

100 % van de huur
75 % van de huur
50 % van de huur
25 % van de huur

% Terug te
ontvangst
huur
vanuit
Hof ‘t Sprakel
0%
25%
50%
75%

U zult hier zelf een annuleringsverzekering moeten afsluiten bij u eigen verzekering.
De overige kosten zoals de Borg – Toeristenbelasting – Schoonmaak kosten – evt. extra
kosten zoals Linnen - handdoeken pakket worden aan u terug gestort.
Uitzondering in de regeling:
Annulering wanneer 2 weken verwijdert bent van de aankomst datum/ er een geldige reden
voor is ( Sterfgeval of ziekte binnen de groep of aan de groep gerelateerd )
U zult hier zelf een annuleringsverzekering voor moeten afsluiten.
De Huur van de Accommodatie houden we in rekening bij een annulering.
( deze kunt u tegoed houden om naar een andere datum om te boeken naar een door ons
aangegeven periode in ons laagseizoen Juli/ Augustus en December van het zelfde jaargang.
 We geven u dan 1 maand van te voren de vrije datums aan u door, waaruit u kunt kiezen
en u heeft dan 1 week om als groep te overleggen.
De overige vaste kosten zoals de Borg – Toeristenbelasting – Schoonmaak kosten – evt. extra
kosten zoals Linnen - handdoeken pakket. worden aan u terug gestort.
U zult hier zelf een annuleringsverzekering moeten afsluiten bij u eigen verzekering.
Wanneer we genoodzaakt zijn te sluiten zoals in 2020 met het Corona Virus met in acht
neming van de verplichte sluiting datum dan krijgt u een te goed voucher voor een nieuwe
datum die u binnen 12 maanden na reservering datum dient te verzilveren.

7. Privacy
Privacy beleid Autoriteit Persoonsgegevens
Aard en omvang persoonsgegevens tijdens de uitvoering van onze toezichthoudende taken verwerken
de verschillende soorten persoonsgegevens zoals naam, e-mail adres, persoon categorieën,
samenstelling van de groep, datum van de reservering, financiële betaling verkeer( met een maximum
van 1 jaar )
Dit dient als vergelijking materiaal met voorgaande jaren, met een maximum van 5 jaar terug werkend
voor eigen bedrijfsmatige doeleinde en niet voor derden.

