Particulierenlijst 2018/2019 Verhuur Camping het Hoge Licht
Contact gegevens
Fam. Schuurmans
Zonnedauwlaan 58
B-2910 Essen
tel. 0620100123
ceesmart@gmail.com

Beschrijving+kavelnr.
Diversen
Prijs
nr. 158 Ruime 4-persoons caravan 10x3.5m, *met
Zelf bed* - en linnengoed Voorseizoen €325,2 slaapkamers. Douche, toilet, ktv, Dvd, WIFI
combimagnetron, tuinmeubilair e.d.

meenemen.
* roken en huisdieren niet
toegestaan

Hoogseizoen €525,Naseizoen €325,prijzen all-in. Excl. €100 borg.

Alles moet schoon worden achtergelaten.
*mogelijk bedlinnen bij te huren
wisseldag op zaterdag

Leo en Nieske van der Ploeg
Smeltersdonk 118
7326 HW Apeldoorn

nr. 144 Sfeervol ingerichte 4 a 5 pers. Stacaravan

Prijzen v.a € 229,-- tot € 595,--

met tuinhuis en grote tuin. 2 slaapkamers en

p/w all in.

tel. 055-5414217
mob. 06-12844976

Voorzien van t.v. met dvd speler, magnetron, senseo

douche/toilet.

* roken en huisdieren niet
toegestaan

tuinameubelement, centrifuge, kinderbad-stoel-bed

Riezebos.6451@gmail.com
Er zijn 2 fietsen beschikbaar.
Fam van Rijsewijk
nr. 178
Kloosterstraat 54
Chalet voor 4-6 personen
5175BJ Loon op Zand
Nieuw, gezellige inrichting.
tel: 06-50825849
2 slaapkamers, badkamer, toilet.
hannekevanrijsewijk@hotmail.com
Fam. Zegers
nr. 168
T:06-17460228
Chalet voor 4 personen
mail: paulmenting@home.nl
Gezellig en sfeervol ingericht.
2 slaapkamers, badkamer met toilet

* geen huisdieren

Prijzen op aanvraag

* geen huisdieren

prijs €350,- p. week
Hoogseizoen € 550,-- p.week

Foto

Fam. C. de Rijk
T: 076-5010099/ 06-14281579
email: kderijk@outlook.com

nr. 212

* Verhuur gehele seizoen.

Prijzen incl. eigen schoon-

Een gezellig, luxe 4-persoons chalet, 2 slaapkamers, douche, * Weekend/midweek/week

maak en excl. borg a €150,-.

toilet, complete keuken. Senseo, magnetron, radio, tv, fietsen * bed- en linnengoed zelf

Voor-/naseizoen €420,- per wk.

tuinmeubilair en GRATIS WIFI !

Hoogseizoen € 605,- per wk

meenemen.
* Roken en huisdieren niet

Geen groepen jeugdigen.

Fam. Van Meer
Tel: 06-29296181
VanMeer208@gmail.com

nr. 208
ruim 4 persoons chalet(11,5x4m) voorzien van prima cv
2 slaapkamers, douche en toilet.

toegestaan
* Huisdieren en roken niet

Prijs op aanvraag

toegestaan
* verhuur van april tot oktober

Een compleet ingerichte keuken,KTV, cd speler en radio
Tuinmeubels met parasol staan klaar

Fam. Bekkernens
Holtdijk 2a
7475 TC Markelo
Tel: 06-44054393
ibekkernens@outlook.com

nr. 234
4-5 persoons chalet, 2 slaapkamers (1x1.60 en 2x0.80cm),

* Zelf bed- en linnengoed
meenemen.

douche en toilet, comp.keuken met o.a. combi-oven en senseo * roken en huisdieren niet
ktv, wifi, verwarming, tuinhuisje met o.a. tuinset, parasol(s),
fietsen, wasmachine, extra koelkast etc.

Prijzen en uitgebreide info
op aanvraag.
Borg 150,00

toegestaan
* Alles moet schoon worden mogelijkheid om strandhokje
achtergelaten

bij te huren

