
ACCOMMODATIE Seizoendata
LANG WEEKEND of 

MIDWEEK
PER HELE WEEK           

(7 nachten)
laagseizoen                  

28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        
27-9-2019 tot 27-3-2020

260,00 365,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

280,00 407,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

330,00 510,00

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

612,50

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

332,50 510,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

357,50 560,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

612,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

715,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

332,50 510,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

357,50 560,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

612,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

715,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

335,00 515,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

372,50 592,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

395,00 642,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

745,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

345,00 535,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

382,50 612,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

662,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

765,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

345,00 535,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

382,50 612,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

662,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

765,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

370,00 585,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

410,00 665,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

715,00

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

817,50

Vakantiebungalow																																	
de Flinter                              

maximaal 2 personen                    
1	slaapkamers	op	b.g.																																																	

100	m2	tuin	120	cm	hoog	omheind

TARIEVEN EASTERWOOD VAKANTIEWONINGEN 2019
scroll naar beneden voor aanvullende tariefinformatie en voorwaarden

Deze tarieven en voorwaarden gelden voor verblijf vanaf 7 januari 2019 (V2.0 Wijzigingen voorbehouden)
Eventuele prijsverhoging t.o.v. 2018 is het gevolg van de wettelijke BTW verhoging met 3%.

Vakantie	appartement																																		
Het Landhuis                                          

maximaal 2 personen                       
1 slaapkamer op bg                                  

36	m2	tuin	100	cm	hoog	omheind

Vakantiewoning																																	
de Newfoundlander                              

maximaal 3 personen                    
2	slaapkamers	op	1e	etage	+	

hondenkamer	op	bg																																																	
100	m2	tuin	100	cm	hoog	omheind

Vakantiehuis																																			
De Stabij                                                               

maximaal 4 personen                         
2	slaapkamers	op	1e	etage																																										

300	m2	tuin	100	cm	hoog	omheind

Vakantiewoning																															
de Berner Sennen                              

maximaal 4 personen                     
2	slaapkamers	op	1e	etage	+	

hondenkamer	op	bg																															
100	m2	tuin	160	cm	hoog	omheind

Vakantiewoning																															
de Leonberger                              

maximaal 4 personen                     
2	slaapkamers	op	1e	etage	+	

hondenkamer	op	bg																																									
100	m2	tuin	160	cm	hoog	omheind

Vakantiehuis																																			
De Weimaraner                     

maximaal 3 personen                         
1	slaapkamer	op	bg	en	1	op	1e	etage																															
800	m2	tuin	waarvan	500	m2	120	cm	

hoog	omheind



laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

395,00 635,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

435,00 715,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

767,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

867,50

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

450,00 765,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

475,00 817,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

875,00

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

970,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

450,00 765,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

475,00 817,50

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

875,00

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

970,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

395,00 715,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

415,00 765,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

817,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

920,00

laagseizoen                  
28-9-2018 tot 29-3-2019 en                        

27-9-2019 tot 27-3-2020

395,00 715,00

middenseizoen                  
29-3-2019 tot 31-5-2019

415,00 765,00

hoogseizoen                  
31-5-2019 tot 5-7-2019 en van            

29-8-2019 tot 27-9-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

817,50

topseizoen                             
5-7-2019 tot 29-8-2019

enkel verhuur per hele week 
van vrijdag tot vrijdag

920,00

Annuleringsregeling en annuleringskosten

Bevestiging en betaling van uw reservering

Seizoendata
Het laagseizoen loopt van 28 september 2018 - 29 maart 2019 en weer van 27 september 2019 - 27 maart 2020
Het middenseizoen loopt van 29 maart 2019 tot 31 mei 2019
Het hoogseizoen loopt van 31 mei 2019 - 5 juli 2019 en weer van 29 augustus tot 27 september 2019
Het topseizoen loopt van vrijdag 5 juli 2019 tot vrijdag 29 augustus 2019

Aankomst en vertrektijden
Lang weekend --> van vrijdag 15.00 uur - maandag 10.00 uur
Midweek --> van maandag 15.00 uur - vrijdag 10.00 uur
Week of weken --> Verhuur in principe altijd van vrijdag 15.00 - vrijdag 10.00 uur (uitzonderingen daargelaten)
In laag en middenseizoen zijn ook verhuringen mogelijk van maandag - maandag

LET OP! Dat u kunt  annuleren betekent NIET  dat u niets hoeft te betalen! Aan elke annulering zijn namelijk kosten 
verbonden De hoogte van deze kosten hangt af van het tijdstip van annulering. Die kunnen behoorlijk oplopen. Het is 
verstandig dit financiële risico vermijden door zelf een (doorlopende) annuleringsverzekering af te sluiten bij een 
reisverzekeraar zoals Proteq, De Europeesche Verzekeringen, ANWB of bij uw bank of tussenpersoon. 

Annuleerd u eerder dan 12 weken voorafgaande aan uw verblijf, dan brengen wij u enkel € 75- administratiekosten in 
rekening. Indien u annuleert in de periode van 12 tot 6 weken voorafgaande aan uw verblijf is 50% van de huur 
verschuldigd. Annuleert u binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dan is in alle gevallen de totale huur verschuldigd. 
Annuleren dient schriftelijk of per mail plaats te vinden. Ten teken dat wij uw annulering hebben ontvangen sturen wij u altijd 
een ontvangstbevestiging. De overmaking van de administratie of annuleringskosten op onze bankrekening is uw enige 
rechtsgeldige bewijs van uw annulering. U ontvangt van ons een annuleringsfactuur.

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw reservering per mail. Bij Easterwood vakantiewoningen hoeft u niet aan 
te betalen. Wij hebben het liefst dat u het huurbedrag exclusief borg overmaakt via de u toegezonden betalingslink of 
rechtstreeks stort op op onze RABO bankrekening NL34RABO 0134 476 557 tnv Easterwood Vakantiewoningen. Betaal  bij 
voorkeur niet eerder dan ongeveer 2-3 weken voor aanvang van uw verblijf. Via het reserveringssysteem ontvangt u 
automatisch een betalingsverzoek ongeveer 3 weken voor de aanvang van uw vakantie. Wij brengen een borg van € 100 in 
rekening. Die dient altijd contant te worden voldaan bij aankomst. U kunt bij Easterwood NIET pinnen. De borg wordt binnen 
een week na vertrek op uw bankrekening teruggestort. Vul daartoe wel het evaluatieformulier in.

Vakantiebungalow																										
de Papilon                                     

maximaal 6 personen                    
3	slaapkamers	op	bg																																				

600	m2	tuin	170	cm	hoog	omheind

Vakantiehuis																																			
De Golden                     

maximaal 5 personen                           
1	slaapkamers	op	bg	en	2	op	1e	etage																																	

1250	m2	tuin	waarvan	1000	m2																			

120	cm	hoog	omheind

Vakantiewoning																																						
'de Labrador                             

maximaal 5 personen                            
1	slaapkamer	op	bg	en	2	op	1e	etage																																						
1150	m2	tuin	120	cm	hoog	omheind					

(in	verhuur	vanaf	4	april	2019)

Vakantiebungalow																															
de Butterfly                     

maximaal 6 personen                     
3	slaapkamers	op	bg																																						

400	m2	tuin	170	cm	hoog	omheind

Vakantiehuis																																			
De Hulsthof                     

maximaal 6 personen                           
1	slaapkamer	op	bg	en	2	op	1e	etage																																										

800	m2	tuin	waarvan	600	m2																			

100	cm	hoog	omheind



Aanvullende tariefinformatie en toeslagen:
Bovenstaande tarieven gelden bij bezetting van 2 personen en zijn exclusief de toeristenbelasting à € 1,10 per persoon per nacht

In het Pinkster- en Paasweekend geldt een toeslag van 50 euro tenzij u die hele week boekt.
In de Kerstweek en de week van de jaarwisseling gelden afwijkende tarieven en aanbiedingen. Bel of mail voor info.

Hoeveel honden mag u meenemen?

Komt u met meer dan 2 personen dan betaalt u € 12,50 voor elke extra persoon per boeking plus de toeristenbelasting à € 
1,10 per persoon per nacht.

Het maximum aantal honden is verschillend per huisje en mede afhankelijk van aantal gasten en het soort honden. Wilt u 
vier of meer honden meenemen, dan verzoeken wij u eerst even (telefonisch) contact met ons op te nemen om te 
beoordelen welke accommodatie het beste past bij uw roedel en reisgezelschap. 
Honden mogen bij ons heel veel en zijn meer dan welkom, maar mogen echter NOOIT op of al helemaal niet in de bedden 
liggen of slapen (ook al zijn ze dat thuis wel gewend). Zelfs niet op een plaid of extra deken. Dat vinden wij niet fris voor een 
volgende gast. Kan uw hond echt niet zonder u slapen (of omgekeerd), dan graag uw eigen dekbed en overtrek meenemen. 
Het onderlaken krijgt u van ons. Bij constatering dat uw hond(en) toch in bed hebben gelegen, brengen wij u de kosten van 
het reinigen van het dekbed en matras (50 euro)in mindering op de borg.

In de tarieven zijn de  boekingskosten, kosten voor linnengoed tbv 2 personen en standaardschoonmaak inbegrepen.

Neemt u vier of meer honden mee, dan berekenen wij u  € 35,- extra schoonmaakkosten per boeking


