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Luxe Lodge 
 

 
 

 

Elke Lodge heeft een plaats van ruim 300 m2 en is geschikt voor maximaal 6 personen. De indeling is als 
volgt: woonkamer met open keuken voorzien van koelkast, 4-pits kooktoestel, magnetron, afzuigkap, 
koffiezetapparaat, waterkoker en vaatwasmachine. De woonkamer is uitgerust met een 2,5-zits bank, 2 
fauteuils, een grote tafel met 6 stoelen, een kleurentelevisie. U beschikt over 3 slaapkamers, waarvan 2 
met 2 eenpersoonsbedden en 1 met een stapelbed. In de badkamer vindt u een inloopdouche, wastafel 
met spiegel en onderkast, een hangtoilet, designradiator en een wasmachine. Dekbedden en kussens zijn 
aanwezig. De overdekte veranda met een fantastisch uitzicht op het bos, is voorzien van een lounge-set, 
uiteraard is de wifi gratis.  
 
Prijzen voor 2022 zijn als volgt: 

Periode Week Midweek Weekend 

20 dec 2021 tot 3 jan  €        875,00   €         555,00   €            555,00  

3 jan tot 15 apr  €        532,00   €         336,00   €            336,00  

15 apr tot 19 apr  nvt   nvt   €            558,00  

19 apr tot 25 mei  €        532,00   €         336,00   €            336,00  

25 mei tot 6 jun  €        910,00   €         574,00   €            574,00  

6 jun tot 9 jul  €        532,00   €         336,00   €            336,00  

9 jul tot 2 sep  €        910,00   €         574,00   €            574,00  

2 sep tot 19 dec  €        532,00   €         336,00   €            336,00  

19 dec tot 2 jan 2023  €        910,00   €         574,00   €            574,00  
 

Exclusief:  Toeristenbelasting en milieuheffing (p.p.p.n.)  €   1,50 
   Hond per nacht      €   2,50 
   Schoonmaakkosten (verplicht)    € 49,50 
   Extra schoonmaakkosten i.v.m. hond(en)  € 23,00 
   Huur lakenpakket per persoon per week (verplicht) €   9,00 
Inclusief:  Gratis gebruik gemeente zwembad 
Weekverblijf  Aankomst vrijdag of maandag na 14.00 uur,  

Vertrek vrijdag of maandag 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 

 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
 


