
 

Joyce en Rolf Brink 
Zevenmeersveenweg 1 
9551 VT Sellingen 
 

0599-322006 
receptie@debronzeneik.nl 
www.debronzeneik.nl 

 

VAKANTIEHUIS “BOSZICHT” 
 

Dit comfortabel ingerichte vakantiehuis, met een oppervlakte van ca. 132 m2, is geschikt voor 2 
tot 8 personen. Deze woning bevindt zich naast de camping, met veel privacy.  
De indeling is als volgt, begane grond: ruime woonkamer met vloerverwarming, kleurentelevisie en 
satellietontvanger, radio, gratis wifi en openslaande terrasdeuren - open keuken voorzien van een 
koel- vriescombinatie incl. ijsblokjesmachine (Amerikaans model) , vaatwasser,  4-pits kooktoestel, 
oven, magnetron, broodrooster, koffiezetapparaat en waterkoker – badkamer met douche - apart 
toilet – slaapkamer met 2 éénpersoons bedden (boxspring) – bijkeuken. Verdieping: 1 ruime 
slaapkamer met 2 éénpersoons bedden (boxspring) en 1 kinderledikantje – 1 ruime slaapkamer 
met 4 éénpersoons bedden (boxspring) – apart toilet. Op het terras - voldoende tuinmeubilair – 
barbecue. Schuur voor fietsen en stroomaansluiting t.b.v. elektrische fietsen. 
 

Prijzen voor 2019 zijn als volgt: 
 
 

Week Midweek Weekend

21 dec tot 4 jan € 980,00 € 624,00 € 624,00

4 jan tot 19 apr € 560,00 € 360,00 € 360,00

19 apr tot 22 apr nvt nvt € 624,00

22 apr tot 29 mei € 560,00 € 360,00 € 360,00

29 mei tot 10 jun € 980,00 € 624,00 € 624,00

10 jun tot 5 jul € 560,00 € 360,00 € 360,00

5 jul tot 2 sep € 980,00 € 624,00 € 624,00

2 sep tot 23 dec € 560,00 € 360,00 € 360,00

23 dec tot 3 jan € 980,00 € 624,00 € 624,00

Periode

 
 
 

Bijkomende kosten: Toeristenbelasting en milieubijdrage (p.p.p.n.)   €   1,25 
   Schoonmaakkosten (verplicht)     €   55,- 
   Huur lakenpakket per persoon per week (verplicht)   €   8,50 
   Hond per dag        €   2,- 
   Extra schoonmaakkosten i.v.m. hond    €.  20,- 
  
Weekverblijf  Aankomst maandag cq vrijdag na 14.00 uur 
   Vertrek maandag cq vrijdag voor 11.00 uur 
Midweekverblijf Aankomst maandag na 14.00 uur 
   Vertrek vrijdag voor 11.00 uur 
Weekend  Aankomst vrijdag na 14.00 uur 
   Vertrek maandag voor 11.00 uur 
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Wijzigingen en typefouten voorbehouden 
Wij hanteren de Recron voorwaarden 

 
 

 

   
   

   
   

   
 


