
TARIEVEN ACCOMMODATIE VERHUUR 2016
in euro’s incl btw

Zeilschool de Morra © 2016 - aan eventuele type- en/of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend

    
     
accommodatie de Zeilschool het Ketelhuis Café Zeilstra Havenzicht extra 2p. kamer

aantal personen 40 tm 130 15 tm 48 2 tm 30 2 tm 6** 1 tm 2
     

PERIODE APRIL - MEI - JUNI - SEPTEMBER     

weekend 2500 1500 nvt 600 100   
vrijdag 17 uur tm zondag 16 uur  

midweek in overleg in overleg nvt 600 150
maandag 10 uur tm vrijdag 10 uur     

week  in overleg in overleg nvt 900 200
vrijdag 17 uur tm vrijdag 10 uur     

dag in overleg in overleg 250 in overleg 65
uren in overleg     

PERIODE JANUARI - FEBRUARI - MAART - OKTOBER- NOVEMBER - DECEMBER     

weekend 2300 1350 nvt 600 100
vrijdag 17 uur tm zondag 16 uur    

midweek in overleg in overleg nvt 600 150
maandag 10 uur tm vrijdag 10 uur      

week  in overleg in overleg nvt 900 200
vrijdag 17 uur tm vrijdag 10 uur    

dag in overleg in overleg 250 in overleg 65
uren in overleg     

PERIODE JULI - AUGUSTUS     

weekend nvt nvt nvt 600 100
vrijdag 17 uur tm zondag 16 uur     

midweek nvt nvt nvt 600 150
maandag 10 uur tm vrijdag 10 uur     

week  in overleg in overleg nvt 900 200
vrijdag 17 uur tm vrijdag 10 uur    

dag nvt nvt 250 in overleg 65
uren in overleg     

BIJZONDERE PERIODES

pasen 2500 1500 nvt 600 100
vrijdag 17 uur tm maandag 17 uur     

hemelvaart 3000 1800 nvt 800 150
woensdag 17 uur tm zondag 17 uur     

pinksteren 2800 1700 nvt 700 100
vrijdag 17 uur tm maandag 17 uur
     
kerst 3000 1800 nvt 900 150
vrijdag 23-12 tm dinsdag 27-12     

Oud en nieuw 2900 1750 nvt 700 100
vrijdag 30-12 tm zondag 1-1     

BIJKOMENDE KOSTEN     

schoonmaak 300 200 75 75 nvt
     
borgsom 500 250 nvt 150 nvt

**maximaal 12 personen (met extra kamers/zie tarieven extra kamer)     
  


