
H. Veurink-Boessenkool 

Rheezerweg 50 

7794 RH Rheeze 

Telefoon: 0523-26 23 15 
IBAN  : NL08RABO03846.03.262 

 

 

Wetenswaardigheden bungalowpark “Hoge Hexel” 2015 
 

 

De door ons verhuurde bungalows, de nummers 45 en 86, zijn comfortabel en compleet ingericht. Een radio, televisie, 

magnetron en een koffiezetapparaat zijn aanwezig. Ook is er een kinderbedje en een kinderstoel. Voor het kinderbed 

moet u zelf linnengoed meenemen. 
 

Aankomst en vertrek Aankomst en vertrek op maandag of vrijdag. Aankomst tussen 15.00 en 

19.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. 

 

Parkeren U mag één auto bij de bungalow parkeren. Eventuele meerdere auto’s 

dienen op de parkeerplaats bij de ingang van het park te worden 

geplaatst. 

 

Was-service In de bungalow is een wasmachine aanwezig. Ook is er op het park een 

wasserette. De was-service wast voor u, terwijl u van uw vakantie 

geniet. 

 

Eetgelegenheid Op het park is een eetgelegenheid aanwezig, waar u voor een klein 

bedrag van een perfect bereide plate kunt genieten. 

 

Recreatie programma Tijdens een aantal weken van de mei-, zomer- en herfstvakantie wordt 

er voor jong en oud een recreatieprogramma verzorgd. Vraagt u onze 

receptioniste voor exacte data. 

 

Zwembad Het gebruik van het overdekte zwembad met waterglijbaan is bij de 

huurprijs inbegrepen. Buiten de schoolvakanties van het midden en 

noorden om, is het zwembad gesloten van maandag t/m vrijdag van 

16.00 - 19.00 uur in verband met zwemlessen. 

 

Huurartikelen Fietsen kunt u huren bij Jan Stam Fiets in Holten: www.janstamfiets.nl. 

Reguliere dames- en herenfietsen zijn ook op het park te huur.  

De huur voor een kinderledikantje, kinderstoel of box bedraagt  

€ 10,- per week, een kinderbadje € 2,50 per week.  

 

Tenten Tenten plaatsen bij de bungalow is niet toegestaan. 

 

Huisdieren Huisdieren kunnen in onze bungalows niet worden toegelaten. 

 

Betalingsvoorwaarden Na ontvangst van de bevestiging dient de aanbetaling binnen veertien 

dagen te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt 25% van de 

huursom. Het restant bedrag dient uiterlijk zes weken voor de 

aankomstdatum te worden voldaan. Huurbedragen tot € 150,- dienen in 

één keer te worden voldaan. 

 

Annuleringsvoorwaarden Bij annulering tot 6 weken voor de aankomstdatum bedragen de 

annuleringskosten 25% van de huursom. Bij annulering vanaf de 42e 

dag tot de 7e dag bedragen de annuleringskosten 75%. Binnen 7 dagen 

voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%. Wij 

adviseren u om bij uw bank of verzekeringsmaatschappij een 

annuleringsverzekering af te sluiten. 

 

Op zondag zijn alle voorzieningen op het park gesloten. 

http://www.janstamfiets.nl/


Prijslijst Bungalowpark “Hoge Hexel” voor 2015 

 
 

Adres  : Bruinehoopsweg 6, 7645 BJ Hoge Hexel 

Telefoon park : 0546 - 57 98 65 
Eigenaar : H. Veurink - Boessenkool (bungalow 45 en 86) 

IBAN  : NL08RABO03846.03.262 
 

Periode Weekprijs  

(4 pers) 

Weekprijs  

(6 pers) 

Weekend / 

midweek 
05 jan - 13 feb  € 250,- * € 270,- * Op aanvraag 

13 feb - 27 feb Voorjaarsvakantie € 335,-  € 350,-  Op aanvraag 

27 feb - 03 apr      € 250,-   * € 270,- * Op aanvraag 
03 apr - 07 apr Pasen vr – di / vr-vr € 410,-  € 440,-  Op aanvraag 
07 apr - 10 apr Korte midweek     Op aanvraag 

10 apr - 24 apr  € 330,- * € 350,-  Op aanvraag 

24 apr - 18 mei Meivakantie € 400,-  € 450,-  n.v.t. 

13 mei - 18 mei Hemelvaart wo - ma € 335,-  € 350,-  Op aanvraag 

18 mei -  22 mei  n.v.t.  n.v.t  Op aanvraag 

22 mei - 26 mei Pinksteren (vr-di/vr-vr) € 410,-  € 440,- * Op aanvraag 

26 mei - 29 mei Korte midweek   n.v.t.  Op aanvraag 

29 mei - 03 juli  € 350,- * € 370,- * Op aanvraag 

03 juli - 10 juli Zomer  N € 510,-  € 525,-  n.v.t. 

10 juli - 17 juli Zomer   N, M € 640,-  € 690,-  n.v.t. 
17 juli - 14 aug Zomer  N, M, Z € 765,-  € 815,-  n.v.t. 

14 aug - 21 aug Zomer  M, Z € 640,-  € 690,-  n.v.t. 

21 aug - 28 aug Zomer  Z € 510,-  € 525,-  n.v.t. 

28 aug - 02 okt  € 340,- * € 360,- * Op aanvraag 

02 okt - 16 okt  € 250,-  € 270,-  Op aanvraag 

16 okt - 30 okt Herfstvakantie € 400,-  € 450,-  n.v.t 

30 okt - 18 dec  € 250,- * € 270,- * Op aanvraag 

18 dec - 21 dec Kerstvakantie (vr-ma)     Op aanvraag 

18 dec - 28 dec Kerstvakantie (vr-wo/wo/ma) € 375,-  € 400,-  n.v.t. 
28 dec - 30 dec Kerstvakantie (ma-wo)     Op aanvraag 

30 dec -  04 jan Oud en nieuw (wo-ma) € 375,-  € 400,-  n.v.t. 

 

N = Noord,  M = Midden,  Z = Zuid. 
 

Deze prijzen zijn exclusief de bijkomende kosten: 

Schoonmaak De kosten voor de verplichte eindschoonmaak bedragen € 50,-. Mocht u bij aankomst de 

bungalow onverhoopt niet schoon aantreffen, wilt u dit dan onmiddellijk melden bij de 

receptie? 
Bedlinnen Voor het verplichte gebruik van het bedlinnen wordt € 7,00 per persoon berekend. Op 

aanvraag kunnen de bedden worden opgemaakt voor € 3,50 per bed. 
Waarborgsom Bij uw aankomst wordt een borgsom gevraagd van € 50,-. 
Zwembad Het gebruik van het overdekte zwembad met waterglijbaan is bij de huur inbegrepen. Het 

zwembad is buiten de schoolvakanties van het noorden en midden om, op mandag t/m 

vrijdag van 16.00 – 19.00 uur gesloten i.v.m. zwemlessen. 

Op zondag zijn zowel het restaurant als het zwembad gesloten. 
 
* Voor één week 25% korting. 

 

Voor reservering: H. Veurink – Boessenkool 
   Rheezerweg 50 

   7794 RH Rheeze 

   telefoon: 0523 - 26 23 15 

   www.familieveurink.nl   

http://www.familieveurink.nl/

