
Jaar:  2021 De Vlaamse Gaai 
Soerelseweg   Epe

Contact: 
mobiel: 0642160317 
             0622930563

Een week huren kan in 
principe vanaf  maandag of  
vrijdag.

Het weekeinde loopt van 
vrijdagmiddag 15.00 uur tot 
maandagochtend 10.30 uur.

Een midweek loopt van 
maandagmiddag 15.00 uur 
tot vrijdagochtend 10.30 
uur.

04 jan. - 12 feb.

week € 430

midweek / weekend € 320

12 feb. - 26 feb. € 525 voorjaarsvakantie

26 feb. - 2 april. 

week € 480

midweek / weekend € 360

02 april - 09 april € 535 paasweek

09-april / 30-april

week € 485

midweek / weekend € 360

30 april - 14 mei meivakantie

week € 590

14mei - 21 mei 

week € 535

midweek / weekend € 390

21 mei - 28 mei pinksteren

week € 645

28 mei - 02 juli

week € 555

midweek / weekend € 400

 Terug naar de website

https://www.hurenrabbithill.nl/reserveren-contact


02 juli - 03 sept. zomervakantie

week € 755

03 sept. - 10 sept. 

week € 700

midweek / weekend € 470

10 sept. - 24 sept.

week € 600

midweek / weekend € 425

24 sept. - 15 okt.

week € 535

midweek / weekend € 375

15 okt. - 29 okt. herfstvakantie

week € 600

midweek / weekend € 420

29 okt. - 24 dec.

week € 430

midweek / weekend € 320

24 dec. - 07 jan. kerstvakantie

week € 645

midweek / weekend € 450

De prijzen zijn: 
inclusief  BTW, gas en elektra

Exclusief  € 1,00 
toeristenbelasting per persoon 
per nacht

Exclusief  € 22,50 
administratiekosten per 
boeking

Exclusief  € 150,00 
waarborgsom voor type 
boerderij

Verplichte eindschoonmaak      
€ 60,00 voor type boerderij

Klein huisdier na overleg:  
€ 5,00 per dag

Wij verhuren:

 Terug naar de website

https://www.hurenrabbithill.nl/reserveren-contact


                                                                                                   Terug naar de website           

Lakenpakket 
1-persoons    € 10,50  
Lakenpakket 
2-persoons  €   14,00 
Kinderstoel  €   5,00 per week  
Fietsverhuur € 10,00 per dag 
▪ 14 dagen = 10 dagen betalen 
▪   7 dagen =   5 dagen betalen 

Verhuur elektrische fiets  
€ 21,00 per dag 
▪ 14 dagen = 10 dagen betalen 
▪   7 dagen =   5 dagen betalen

Contact: 
mob.: 0642160317 
mob.: 0622930563

 Terug naar de website

https://www.hurenrabbithill.nl/reserveren-contact
https://www.hurenrabbithill.nl/reserveren-contact

