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Tarieven tijdelijke bewoning 2023  
 

HUURTARIEVEN VRIJSTAANDE SCANDINAVISCHE CHALETS 
 

2-4  persoons Chalet  (maximaal 2 volwassenen)        €     890,--       per maand 
5     persoons Chalet     (maximaal 3 volwassenen € 975,--- per maand 

 

Prijzen zijn inclusief water- en elektriciteitverbruik (tot een verbruik van 600 Kwh per maand) en vrij gebruik van WIFI 

(glasvezel). In de chalets zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan. 

 

HUURTARIEVEN EXCLUSIEVE PARK- & OEVERWONINGEN 

(openhaard (niet bij type 7), ligbad & douche, vaatwasser & magnetron, flat-screen, digi tv, ruime tuin en terras) 

 

Type 3 4 persoons parkwoning  (max. 3 volw.) € 1.080,-- per maand* 

 

Type 4 6 persoons parkwoning  (max. 3 volw.) € 1.150,-- per maand* 

 

Type 5 4 persoons oeverwoning (max. 3 volw.) € 1.150,-- per maand 

 
Type 6 6 persoons oeverwoning (max. 3 volw.) € 1.205,-- per maand 

 
Type75 6 persoons waterwoning (max. 3 volw.) € 1.400,-- per maand 

 
 

Prijzen zijn inclusief vrij gebruik van WIFI (glasvezel) en exclusief elektra-, water- en gasverbruik. In de parkwoningen is 

maximaal 1 hond toegestaan maar géén katten. De oever- en waterwoningen zijn huisdiervrij.  

 

 

Bijkomende kosten 

 Bedlinnen incl. dekbedden en kussens (niet verplicht)  € 10,50 p.p.p.w. 

 Comfortpakket (bedlinnen + opgemaakt bedden) € 14,50 p.p.p.w.  

 Comfortpakket +  € 19,00 p.p.p.w.    
 (bedlinnen + opgemaakt bedden+ handdoek-keukenpakket)  

 

 Eindschoonmaak € 80,00 per chalet 

 Eindschoonmaak € 100,00 per park/oever/water woning 

 Extra schoonmaak bij huisdieren € 25,00 per chalet en parkwoning 

  

 Tussentijdse kleine schoonmaakbeurt (indien gewenst)  € 55,00 per chalet 

 € 65,00 per park/oever/water woning 

 

 Recreatie heffingen  (te betalen indien u niet als € 1,60 p.p.p.n.(tarief 2022) 

 inwoner van de Gemeente Venray staat ingeschreven) 

 

 Voorschot energieverbruik sep’22  € 400,00 per woning 

 

 Waarborgsom bij tijdelijke bewoning  € 250,00 per woning 

 Extra waarborgsom bij tijdelijke bewoning met huisdier € 250,00 per woning 

 

 Huisdieren (niet toegestaan in de oever,- en waterwoningen) € 35,00 p.h.p.m. 

 

 

Tarieven gelden voor een verblijf van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden. Voor huren tijdens het hoogseizoen (juli 

en augustus) hanteren wij andere tarieven, en is huren beperkt mogelijk. Eventueel afgegeven bungalownummers zijn altijd 

onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. 

 

Om de boeking definitief te bekrachtigen dient € 250,- aanbetaald te worden.  

De eerste factuur bevat naast de huursom ook de eindschoonmaak, voorschot energie en waarborg. De betalingstermijnen zijn: 

na ontvangst 1e factuur binnen 5 dagen 50 % van het totaalbedrag. 6 weken voor aankomst de laatste 50 %. Indien de aankomst 

binnen 6 weken na versturen van de factuur valt dient de factuur volledig en per omgaande voldaan te worden. De 

daaropvolgende facturen worden maandelijks verstuurd. De huur dient telkens vóór aanvang van de huurperiode voldaan te 

zijn. Energiekosten worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. Minimaal één maal per twee weken dient de bungalow 

verplicht te worden schoongemaakt. Indien gewenst kunnen wij dit voor u verzorgen. Hiervoor brengen wij per kleine 

schoonmaakbeurt € 50,00 (chalets) of € 60,00 (park- en oever- en waterwoningen) in rekening.  

http://www.wittevennen.nl/

