
Domaine de C hantageasse Prijzen Groepshuur

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

Basisprijs
13 pers 1 persoon daghuur

per nacht * per nacht 11u - 17u

Inclusief: Supplementen: 
• keukenlinnenpakket               • badlinnenpakket € 5
• opgemaakte bedden bij aankomst

  • eindschoonmaak (zie voorwaarden) Toeristenbelasting is niet inbegrepen: 
• elektriciteit, gas, water, verwarming (indien nodig), wifi               • het tarief wordt berekend a.d.h.v. de reissom en het aantal personen 
• gebruik van grote huis La Pie met ingerichte kamer en keuken
• keuken met 5-pits gasfornuis, ovens, koelkast, professionele vaatwasser/koffiezetapparaat

Belangrijke informatie:
* Minimum verblijf 2 nachten. Niet mogelijk tijdens de zomervakantie. Beschikbaarheid op aanvraag van oktober t/m maart. Gesloten tijdens de kerstvakantie.
• Aankomst vanaf 16u00, vertrek uiterlijk 11u00 (daghuur dient voor aankomst gereserveerd en betaald te worden)

• Honden zijn niet toegestaan
• Er geldt een waarborg bij aankomst. Het bedrag is afhankelijk van uw reservering

• De nachtprijzen gelden voor alle leeftijden. Een kinderbed/kinderstoel is gratis (op aanvraag)
• De organisatie van de slaapplaatsen gebeurt 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
• Er geldt een 1-persoonskamertoeslag van €15 per nacht

• Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en worden geacht toezicht te houden.
• 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
• Alle meubels/vaat/beddengoed/spullen dienen bij de eigen accommodatie te blijven en vallen niet onder groepsgebruik
• Het betreft geen privéhuur van het domein. Feesten en/of harde muziek is niet toegestaan. Alle buitenfaciliteiten en -ruimtes zijn voor gemeenschappelijk gebruik

Alle algemene voorwaarden van Domaine de Chantageasse zijn van toepassing

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

    Toeslagen

€ 585 € 35 € 90

op aanvraag

april t/m september

oktober t/m maart


