
Ster Vakantiehuis Verhuurvoorwaarden 2021 

Basistarieven: 

• In het hoogseizoen (zomervakantie) wordt alleen per week van zaterdag tot en met 
zaterdag verhuurd. 

• In het voor en naseizoen wordt verhuurd voor minimaal 4 dagen. 
• Het hoogseizoen loopt van 10 juli tot en met 4 september 2021. 
• Het voorseizoen loopt van 5 juni tot en met 10 juli 2021. 
• Het naseizoen loopt van 4 september tot en met 25 september 2021. 
• Aankomsttijd is vanaf 15.00 uur en vertrektijd voor 11.00 uur. 
• Prijzen in hoogseizoen: voor 2 personen: € 1.120 per week (7 nachten) 

                                          voor 4 personen: € 1.225 per week (7 nachten) 
• Prijzen voor en na seizoen: voor 2 personen: € 770 per week / € 110 per nacht 

                                                 voor 4 personen: € 875 per week / € 125 per nacht 
• Prijzen in de andere perioden of voor meer / minder personen: op aanvraag. 
• Kinderen onder de 2 jaar tellen niet mee (gratis). 

Verplichte bijkomende kosten: 

• Campingbijdrage is direct te betalen aan receptie € 20 per dag of € 130 per week; 
campingbijdrage wordt verrekend met de eindafrekening. 

• Toeristenbelasting: € 1,50 p.p.p.n. 
• Verplichte eindschoonmaak: € 50,00. 
• Borg chalet: € 250,00 (retour enkele dagen na vertrek). 
• Kinderpakket: kinderbedje en kinderstoel: € 10 per week. 

Goed om te weten: 

• Geen reserveringskosten. 
• Voorschotbetaling 25%: direct na reservering en bevestiging. 
• Eindafrekening 75%: 14 dagen voor aanvang verhuurperiode. 
• Wordt de huursom niet tijdig voldaan dan vervalt de reservering zonder recht op 

terugbetaling. 
• Campingpark en zwembad zijn toegankelijk met pasjes die bij receptie worden verstrekt na 

betaling campingbijdrage. Sleutel vakantiehuis is af te halen en in te leveren (bij vertrek) bij 
de receptie. 

• Inclusief gebruik zwembad en faciliteiten campingpark Ginsterveld. 
• Verhuur incl. toegang en parkeerplaats 1 auto. 
• Roken en huisdieren in chalets zijn niet toegestaan. 
• Inclusief verbruik gas, water, elektra, wifi (gratis). 
• Inclusief beddengoed, handdoeken (1 p.p.), keukenpakket (handdoek en 2 theedoeken). 
• Inclusief hoofdkussens en dekbedden. 
• Plaatsen van een (party)tent is niet toegestaan. 
• Alleen reizende jongeren (onder 25 jaar) worden niet toegestaan en zullen niet worden 

geaccepteerd. 
• Huishoudelijk reglement en voorwaarden campingpark Ginsterveld zijn van toepassing. 
• Prijzen zijn in Euro’s en onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en 

(tekst)fouten. 


