
Algemene voorwaarden Chalet 275 
 

 
Prijzen 

 
LAAGSEIZOEN 

Januari, Februari, Maart, April, Oktober, November, December. 
* Uitgezonderd feestdagen en vakanties 

 
Weekend 

Van vrijdag 16:00 uur t/m maandag 10:00 uur 
€135 

 
Midweek 

Van maandag 16:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur 
€150 

 
Week 

Van vrijdag 16:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur of van maandag 16:00 uur t/m maandag 10:00 
uur 

€220 
 

HOOGSEIZOEN 
Mei, Juni, Juli, Augustus, September. 

* Uitgezonderd feestdagen en vakanties 
 

Weekend 
Van vrijdag 16:00 uur t/m maandag 10:00 uur 

€165 
 

Midweek 
Van maandag 16:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur 

€195 
 

Week 
Van vrijdag 16:00 uur t/m vrijdag 10:00 uur of van maandag 16:00 uur t/m maandag 10:00 

uur 
€280 

 
VAKANTIES EN FEESTDAGEN 

Kerstvakantie, Krokusvakantie, Paasvakantie, Meivakantie en Herfstvakantie 
Weekend: €190 
Midweek: €235 

Week: €370 
 

Hemelvaart (do t/m ma): €280 
Pinksterweekend: €230 



 
Grote zomervakantie 

Huur alleen per week vrijdag t/m vrijdag 
Week: €490 

 
BIJKOMENDE KOSTEN 

Reserverings-/ boekingskosten: €20 
Eindschoonmaak: €49 

Elektra: €0,40 / kW 
Water: €1,00 / dag 

Toeristenbelasting: €1,00 pp/nacht (vanaf 12 jaar) 
 

Andere mogelijkheden zijn eventueel (buiten de grote vakantie) bespreekbaar. 
 

EXTRA INFORMATIE 
U dient zelf te voorzien in bed- bad- en keukenlinnen 

Bedden zijn voorzien van dekbed en kussens 
(boxspring en slaapbank 140x200) 

(stapelbed 2x 90x200) 
 

Het chalet is voorzien van pelletkachel. U dient zelf te voorzien van pellets (⌀6mm, ENplus, 
A1) 

Zorg er a.u.b. voor dat er altijd voldoende pellets in de chalet overblijven zodat degene na u 
de kachel in 1x aan kan steken) 

 
Het chalet is altijd vanaf 16:00 uur beschikbaar 

We vragen u het chalet bij vertrek om 10:00 uur bezemschoon te verlaten 
 

Roken is in het chalet niet toegestaan 
Huisdieren worden niet toegelaten 

 
 

Kosten ter plaatse 
 

Water: €5,00 per week 
of €4,00 per midweek of weekend 

Elektra: € 0,30 / kWh 
Toeristenbelasting: € 1,00 p.p.p.n 

Schoonmaak: € 40,00 
Borg: € 100,00 

De borg, verminderd met de gebruikskosten, eventuele schade en schoonmaakkosten, 
wordt direct terug betaald bij inleveren van de sleutel. 

 
 

Praktische info 
 

Huisdieren en roken zijn niet toegestaan in het chalet. 



 
Reservering 

25% voorschot overmaken binnen  4 dagen na de boeking. 
Het resterende bedrag is minstens 1 maand voor de verblijfsdatum te voldoen. 

Na ontvangst van het saldo ontvangt u bericht voor de sleutel. 
Bij annuleren méér dan 1 maand voor verblijf blijft het voorschot ingehouden. 

Bij annuleren minder dan 1 maand voor verblijf wordt het betaalde bedrag volledig 
ingehouden tenzij er opnieuw verhuurd is + 20,00 euro administratiekosten. 

 
Mee te nemen: 

 Hoeslakens en dekbedovertrekken + slopen:  2pers. bed  en 1 stapelbed van 0,90m breed + 
slaapbank voor 2 personen. 

Eventueel overtrek en beddengoed voor een kinderbedje 0,40 x 80. 
Badhanddoeken en vaatdoeken. 
Een zaklamp kan ook nuttig zijn 

 
Bij vertrek: 

Gelieve de vaatwasser te ledigen, koelkast uit te drogen en open te zetten. 
Het aanrecht, magnetron en kookplaat schoon te maken. 

Vuilbakken leeg te maken en deze in de JUISTE container te dumpen. 
Bij klachten kan zonodig bijkomende kosten voot schoonmaak aangerekend worden. Wij 

willen iedereen een mooie, schone chalet aanbieden 
 
 

Neem contact op 
 

Neem vrijblijvend contact op voor meer info of een boekingsaanvraag. 
 

Voor inlichtingen of boekingen i.v.m. chalet 275 in het vakantiepark La Boverie te Jupille 
nabij La Roche kan je met ons contact opnemen op volgende manieren. 

 
Telefoon: 0031 6 21242297 of 0031 634039055 

 
Mail: info@chalet275.nl  

Gelieve in de mail zeker de gewenste periode en uw contactgegevens (naam, adres, vast 
en/of gsmnr.) te vermelden. 


