
Domaine de C hantageasse Prijzen Groepshuur

www.chantageasse.com ~ info@chantageasse.com niet mogelijk tijdens de zomervakantie

Slapen
zonder slapen met slapen prijs pers/nacht volgende dag huur badlinnen
van 15u tot 3u van 15u tot 11u van 15u tot 11u met bed zonder bed van 11u tot 17u

maart t/m oktober, kerstvakantie € 420 € 150 € 35 € 15 € 10 € 70 € 5
november t/m februari € 320 € 150 € 30 € 15 € 10 € 50 € 5

Inbegrepen:
• huur grote kamer tot 3u 'sochtends, of 11u 'sochtends met slapen, of 17u 's middags met volgende dag huur • elektriciteit, gas, water, verwarming (indien nodig), wifi
• gebruik van de grote kamer, inclusief tafels en stoelen voor 30 personen • eindschoonmaak (zie voorwaarden)
• gebruik van de keuken met 5-pits gasfornuis, ovens, koelkast en professionele vaatwasser en koffiezetapparaat • keukenlinnenpakket
• slaapplaatsen zoals overeengekomen, bedden zijn opgemaakt bij aankomst • kinderbed/stoel (indien gereserveerd)

Grotere groep:
• Domaine de Chantageasse heeft 31 tot 40 slaapplaatsen (afhankelijk van het seizoen) met plaats voor extra personen, vraag ons naar de mogelijkheden.

Belangrijke informatie:
• Toeristenbelasting is niet inbegrepen : € 0,80 p.p.p.n. vanaf 18 jaar. Bedankt voor het doorgeven van de leeftijden van de kinderen.
• De nachtprijzen gelden voor alle leeftijden. Groepshuur vanaf 2 nachten. 
• De organisatie van de slaapplaatsen gebeurd in overleg met Domaine de Chantageasse.
• Alle wijzigingen m.b.t. slaapplaatsen en linnen dienen doorgegeven te worden, er kunnen toeslagen gelden.

• Volgende dag huur dient voor aankomst gereserveerd en betaald te worden.
• Honden zijn welkom en worden uitsluitend geaccepteerd indien van te voren gereserveerd, de toeslag is € 5 / hond / nacht.
   Een extra waarborg van € 50 is van toepassing. U krijgt van ons de aanvullende voorwaarden m.b.t. honden.

• Faciliteiten en speeltoestellen zijn onder voorwaarde van normaal gebruik en op eigen risico.
• U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van uw afval/resten/recycling/glas/peuken voor vertrek.

• De huur van de zaal geeft de mogelijkheid tot één avond muziek in de zaal tot 2u 's ochtends, inclusief toestemming van de mairie.
   Elke vorm van muziek gepland tijdens uw evenement dient bij reservering aan ons doorgegeven te worden.

Alle algemene voorwaarden van het domein zijn van toepassing.

                                         La Pie - kamer en keuken
extra persoon per nacht

    Toeslagen


