Domaine de C hantageasse

Privéhuur Domein
niet mogelijk tijdens de zomervakantie

www.chantageasse.com ~ info@chantageasse.com

Basisprijzen
Domein huur

Extra slaapplaatsen/wissels

Daghuur

per nacht

per nacht

11u - 17u

€ 1 700

€ 25

€ 240

Domaine de Chantageasse heeft 35 tot 40 slaapplaatsen (afhankelijk van het seizoen) met plaats voor extra personen,
vraag ons naar de mogelijkheden

Inclusief:
Supplementen:
• 35 slaapplaatsen
• badlinnenpakket € 5 per persoon
• keukenlinnenpakket
• materiaalhuur, vraag ons naar de mogelijkheden
• opgemaakte bedden bij aankomst
• eindschoonmaak (zie voorwaarden)
• kinderbed/kinderstoel (op aanvraag)
• elektriciteit, gas, water, verwarming (indien nodig), wifi
• gebruik van grote huis La Pie met ingerichte kamer en keuken, buitenterrassen
• keuken met 5-pits gasfornuis, ovens, koelkast, professionele vaatwasser/koffiezetapparaat

Belangrijke informatie:
• Persoonstoeslagen gelden voor alle leeftijden.
• U huurt het domein en de slaapplaatsen van 17u00 tot 11u00 de volgende ochtend.
• De daghuur ervoor en/of erna, van 11u00 tot 17u00, dient voor aankomst gereserveerd en betaald te worden.
• De toeristenbelasting is niet inbegrepen: € 0,80 p.p.p.n. vanaf 18 jaar, graag weten we de kinderleeftijden.
• Er geldt een waarborg van € 1000 bij aankomst.
• Er geldt een algemene service toeslag van 5% over de huurprijzen.
• Honden zijn niet toegestaan.
• 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 gelden toeslagen.
• Voor extra personen met een eigen bed geldt een toeslag van €15 per nacht, ongeacht de leeftijd.
• Gebruik van het zwembad is inbegrepen, onder voorbehoud van seizoen, normaal gebruik en op eigen risico.
• Om veiligheidredenen is het zwembad gesloten op de dag van uw evenement.
•
•
•
•

Alle meubels/vaat/beddengoed/spullen dienen bij de eigen accommodatie te blijven en vallen niet onder groepsgebruik
U bent verantwoordelijk voor het verwijderen van uw afval/resten/recycling/glas/peuken voor vertrek.
Faciliteiten en speeltoestellen zijn onder voorwaarde van normaal gebruik en op eigen risico.
Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en worden geacht toezicht te houden.

• Het betreft privéhuur van het domein waarbij alleen de eigenaren van Domaine de Chantageasse op het domein wonen.

Alle algemene voorwaarden van Domaine de Chantageasse zijn van toepassing.

