Vakantieappartement aan zee
Prins Albertlaan 38 - 8660 De Panne
Beschrijving:
Het appartement, voor maximum 2 volwassenen en 2 kinderen, bevindt zich aan
de zonnekant op de gelijkvloerse verdieping op slechts wandelafstand van het strand
en de zeedijk.
Centraal gelegen: dichtbij de markt, restaurants, slagers, bakkers, traiteur, apotheek,
Carrefour Market en Proxy Delhaize op wandelafstand.
Tramhalte De Panne Centrum op 800 meter. Parkeren is op de meeste plaatsen gratis.
Plopsaland op 5 kilometer.
Uitrusting:
● Woonkamer met zit- en eethoek. TV, DVD-speler & draadloos internet
● Ingerichte keuken met microgolfoven en grill, kookplaat, koelkast, dampkap,
koffiezet, waterkoker, servies, bestek, glazen en kookpotten
● Slaapkamer met dubbelbed (2 personen) met lavabo & douche
● Slaapkamer met stapelbed (voor 2 kinderen) met lavabo
● Apart toilet
● Hoeslakens, donsdekens, dekbedovertrekken en hoofdkussens zijn aanwezig
(opgemaakte bedden)
● Centrale verwarming met radiatoren in de woonkamer, elektrische verwarming in
de slaapkamers
● Babybedje beschikbaar
Huurformules:
Aankomst mogelijk op: vrijdag, zaterdag en zondag
Zomervakantie: juli en augustus: minimumverblijf van 7 nachten
Andere vakanties: minimumverblijf van 4 nachten
Overige periodes: weekends mogelijk = 2 nachten
(aankomst: 15 uur – vertrek: 11 uur)
Andere formules mogelijk op aanvraag
PRIJZEN:
2017

Januari tot
december

Juli en
augustus

Overige
vakanties

2 nachten

110 euro

--

--

4 nachten

205 euro

--

225 euro

7 nachten

305 euro

405 euro

335 euro

Prijzen zijn inclusief verbruik van water en elektriciteit, verwarming,
bedlinnen en internet.

ALGEMENE VOORWAARDEN
●

Bij reservatie: 50% van de huurprijs als voorschot

●

De huurwaarborg bedraagt 100 euro. Dit bedrag wordt teruggestort na ontvangst
van de sleutels en na controle van het appartement. Bij nalatigheid wordt een
bedrag à rato van de beschadiging van de huurwaarborg afgehouden

●

Saldo & huurwaarborg te betalen vóór aanvang van de huurperiode

●

Bij annulatie wordt de helft van het voorschot terugbetaald indien de
geannuleerde periode terug verhuurd kan worden

●

Het appartement dient bij het verlaten in propere staat te zijn zoals bij
aankomst, indien dit niet het geval is kan de verhuurder alsnog een minimum
van 25 euro inhouden van de waarborg

●

Bedlinnen: gratis

●

Badhanddoeken en keukenhanddoeken dienen meegebracht te worden

●

Alle afval dient gesorteerd en gedeponeerd te worden in de voorziene zak

●

Roken in het gebouw is verboden

●

De aanwezigheid van huisdieren in het gebouw is niet toegelaten

●

De bezetting van het appartement is beperkt tot maximum 2 volwassenen en 2
kinderen. Dit aantal mag niet overschreden worden.

Inlichtingen en reservaties:
Nadine: 00 32 (0)473/40 19 08
mail: prinsalbertlaan38@gmail.com
website: http://prinsalbertlaan38.weebly.com

