
Tarievenlijst 

Op recreatiepark 't Veluws hof 

Tarieven Chalet de 'bosnimf' 
 
De vrijstaande 4-persoons chalet de ´bosnimf´ staat op Recreatiepark ’t Veluws Hof en is voorzien van alle gemakken, 
zoals douche, toilet, keuken, kleuren-tv, koffiezetapparaat, magnetron, wasmachine, CV-oliekachel, dekbedden en 
terrasmeubels. Tevens is redelijk verbruik van water, gas en electriciteit inbegrepen. De chalet mag gebruikt worden door 
maximaal het aantal personen waarvoor deze bestemd is. Eén hond mag sowieso worden meegenomen. 
 

 
 
 
 
- De borg is 100 euro (krijgt u achteraf weer terug) 
- De reserveringskosten zijn eenmalig 45 euro 
 
 
- Flexibele huurperiodes 
- U betaalt geen toeristenbelasting 
- WiFi-internet is gratis inbegrepen 
- U mag uw hond gratis meenemen 
- U heeft een eigen overdekte carport 
- Automatisch annuleringsregeling 
- Redelijk verbruik nutsvoorzieningen inbegrepen 
- Evt. vroegboekkorting óf betalen in 2 termijnen 
 

Algemeen 
 

Aankomst | De aankomst is gewoonlijk op vrijdag of maandag na 15:00 uur. Het vertrek is tevens op maandag of vrijdag 
vóór 10:00 uur. Aankomst na en vertrek vóór de vooraf afgesproken tijdstippen is mogelijk, echter zonder (gedeeltelijke) 
restitutie van de overeengekomen huursom. 

Sleutels | Bij aankomst dient u eerst op de algemene parkeerplaats te parkeren. Op de receptie haalt u vervolgens de 
chaletsleutel en slagboomchipkaart op. Met de slagboomchipkaart kunt met uw auto stapvoets naar uw chalet rijden. Er 
kan één auto direct bij de chalet geparkeerd worden onder de carport. Eventuele overige auto’s dienen op de algemene 
parkeerplaatsen geparkeerd te worden. Dit geldt eveneens voor uw eventuele visite. 

Linnengoed | Hand- en theedoeken zijn aanwezig, maar kunt u uiteraard ook zelf meenemen. De eerste set beddengoed is 
bij aankomst aanwezig. Indien gewenst kan het beddengoed in de chalet worden 
gewassen.  

Annuleringskosten | Indien gewenst, dient u zelf zorg te dragen voor een 
annuleringsverzkering. Als u uw reservering wilt annuleren, betaalt u annuleringskosten in 
overeenstemming met Artikel 9, lid 2 van de Reisvoorwaarden van de Algemene 
Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). 

Waarborg | De borg is € 100,-. Bij breuk, beschadiging, verlies of diefstal van zaken zoals 
beschreven in de Inventarisatielijst worden de overeengekomen bedragen verrekend met 
de borg dan wel in rekening gebracht. Bij verlies of diefstal van de chaletsleutel en/of 
slagboomchipkaart wordt € 65,- resp. € 35,- verrekend met de borg dan wel in rekening 
gebracht. 

4 personen 
2 slaapkamers Tarief chalethuur 

Periode 

 

midweek of 
weekend week 

 

1 jan 2021 – 2 apr 2021 220,-  315,- 
 

2 apr 2021 – 28 mei 2021 Zie website Zie website 
 

28 mei 2021 – 9 jul 2021 220,-  315,- 
 

9 jul 2021 – 3 sep 2021 345,-  490,- 
 

3 sep 2021 – 31 dec 2021 220,-  315,- 

Chalet de ,bosnimf’ 
Krimweg 152-154 
Beverlaan 43 
7351 TM  HOENDERLOO 
 
info@bosnimf.net 
www.bosnimf.net 

mailto:info@bosnimf.net

