
 

Vakantiewoning De Knokkebrug  

2023 Week Midweek Weekend 

Hoogseizoen 1300€  875€ 950€ 

Laagseizoen 900€ 750€ 800€ 

In de richtprijzen is de eindschoonmaak inbegrepen. 
Energieverbruik is niet inbegrepen (zie bijkomende kosten pag.2) 
Zie ook extra informatie op volgende pagina.  

Week: 

Aankomst: Maandagavond 18uur. 

Vertrek: Maandagmorgen 10uur. 

Midweek: 

Aankomst: Maandagavond 18uur. 

Vertrek: Vrijdagmorgen 10uur. 

Weekend: 

Aankomst: Vrijdagavond 18uur.  

Vertrek: Maandagmorgen 10uur. 

 

Wij zijn steeds aanwezig bij uw aankomst en uittocht op de bovenvermelde uren. 

RRiicchhttpprriijjzzeenn 



Bijkomende kosten: 

 Huurwaarborg: 400€ ; wordt teruggestort als alles in orde was. 
(duur= maximum 3weken) 

 Schoonmaak: Zit in de prijs inbegrepen. Het huis moet 
borstelschoon verlaten worden aub. 

 Afval: Het afval moet worden gesorteerd en in plastiekzakken gezet 
in de garage. Indien de schoonmaak of afval niet in orde is, wordt er 
50€ afgetrokken van de waarborg. 

 Energie – Verbruikskosten - richtprijzen:  
De meterstanden worden opgenomen bij het toekomen en het 
vertrek. Dit wordt afgetrokken van de waarborg. (De rest wordt 
teruggestort op uw rekening).  
Electriciteit aan 0,59€/kWh 
Water aan 9,25€/m3 
Stookolie aan 1,35€/liter 
 

Extra informatie:  

- Keukenlinnen is NIET aanwezig* 
- Badlinnen is NIET aanwezig* 
- Donsdekens en 15 donskussens  (60x60 cm) zijn aanwezig voor 

de beschikbare bedden: 
o 1 bed van 1,80m breed 
o 5 bedden van 1,60m breed 
o 3 bedden van 90cm breed 

- Bedlinnen/lakens zijn NIET aanwezig* 
 
*Door een wetswijziging kunnen we geen bed-, bad- of keukenlinnen 
meer voorzien in de vakantiewoning en moeten deze door de huurder 
worden meegebracht. Indien geen bedlinnen wordt gebruikt en hierdoor 
de donsdekens en/of kussens moeten gereinigd worden, zullen de 
kosten hiervoor aangerekend worden. 
 

- Huisdieren zijn niet toegelaten 
- Roken is niet toegelaten 
- Er is parkeermogelijkheid 
- Er is fietsenberging 

 



 
 De reservatie is pas voltooid bij betaling van het voorschot + 

het ondertekenen van de huurovereenkomst. 
 De restbetaling dient overgeschreven te worden uiterlijk  

7 weken voor de aankomstdatum. 
 Bij het niet tijdig betalen wordt de reservatie geannuleerd en 

het betaalde voorschot terugbetaald, na aftrek van de 
annuleringskosten. 
 

Onze bankgegevens: 

Rekeningnummer:   be63750648992608 
BIC:  axabbe22 


