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La Pie
13 personen extra persoon, p.n. extra middaghuur toeslag feest badlinnen

prijs per persoon per nacht bed niet inbegrepen 11u00 tot 17u00 incl. vrijstelling mairie grote/kleine handdoek en washand

01/10/19 - 03/04/20 € 30 € 10 € 50 € 100 € 5
03/04/20 - 26/06/20 € 35 € 15 € 100 € 150 € 5
26/06/20 - 04/09/20 -
04/09/20 - 02/10/20 € 35 € 15 € 100 € 150 € 5

Inclusief:
• huur van 15u00 tot 11u00 (tenzij extra middaghuur is bijgeboekt) • kinderbed/stoel (indien gereserveerd)
• normaal gebruik van de grote woonkamer en keuken • eindschoonmaak (zie voorwaarden)
• elektriciteit, gas, water, verwarming (indien nodig), wifi • keukenlinnenpakket
• de slaapplaatsen zoals overeengekomen, bedden opgemaakt bij aankomst

Grotere groep:
• Domaine de Chantageasse heeft 35 à 40 slaapplaatsen met de optie extra personen te plaatsen (vraag ons naar de mogelijkheden).

Belangrijke informatie:
• De toeristenbelasting is niet inbegrepen : € 0,80 p.p.p.n. vanaf 18 jaar. 
• De nachtprijzen gelden voor alle leeftijden. Huur mogelijk vanaf 2 nachten.
• De organisatie van de slaapplaatsen gebeurt in overleg met Domaine de Chantageasse.
• Alle wijzigingen m.b.t. slaapplaatsen en/of linnen dient te worden doorgegeven, er kunnen toeslagen van toepassing zijn.

• De extra middaghuur dient van te voren gereserveerd te worden.
• Honden zijn welkom indien van te voren gereserveerd. Er geldt een toeslag van €5 / hond / nacht en een extra waarborg van € 50.
   Er zijn specifieke voorwaarden en huisregels van toepassing.

• Gebruik van speeltoestellen en faciliteiten is onder voorwaarde van normaal gebruik en op eigen verantwoordelijkheid.
• U bent verantwoordelijk voor het, over de gehele lokatie, verwijderen van uw afval / glas / etensresten / peuken voordat u vertrekt.

• De toeslag feest geeft u de optie een avond muziek te hebben in de zaal tot 2u in de ochtend, incl. schriftelijke vrijstelling van de mairie. 

Alle algemene voorwaarden van het domein zijn van toepassing.

toeslagen


