Hotel ’t Vlimmershof
Antwerpseweg 244
2340 Vlimmeren
Info en booking: www.tvlimmershof.be
info@tvlimmershof.be
03/312.01.37
Beste klanten,
Standaard kamerprijzen zijn de volgende:
1-pers. kamer
2-pers. kamer (dubbel of enkele bedden)
3-pers. kamer

€ 59.00 per nacht
€ 77.00 per nacht
€ 106.00 per nacht

Voor bedrijven kan er een korting worden toegekend voor een verblijf vanaf 4 nachten:
1-pers. kamer € 59.00 – 5% =
2-pers. kamer € 77.00 -5% =
3-pers. kamer € 106.00 – 5% =

€ 56.05 per nacht
€ 73.15 per nacht
€ 100.70 per nacht

Voor termijnen van één of meerdere maanden kunnen wij interessantere prijzen bieden:
1-pers. kamer: € 830 of € 27.67 per nacht
2-pers. kamer: € 900 of € 30.00 per nacht
3-pers. kamer: € 1020 of € 34 per nacht

½ maand 450 euro
½ maand 500 euro
½ maand 550 euro

Bij verlengingen van minder dan één maand worden de prijzen iets duurder:
€ 30.00, € 33.00 en € 37.00 per nacht, respectievelijk.
Alle kamers zijn voorzien van badkamer, TV, draadloos internet (gratis gebruik) en een koelkast. Dagelijks worden de
kamers nagezien wat betreft de badkamer en handdoeken. Één maal per week wordt de kamer grondig gepoetst en
worden de lakens verschoond. Er is een gemeenschappelijke keuken voorzien voor de kamers op het gelijkvloers. Hier
kunnen onze gasten dan eventueel een kleine maaltijd bereiden.
Een klein aantal van onze kamers beschikken over een kitchenette.
Voor zowel deze als de extra-luxe kamers gelden de volgende prijzen:
1-pers. kamer: € 64.00 per nacht, € 900 per maand
2-pers. kamer: € 87.00 per nacht, € 990 euro per maand
3-pers. kamer: € 106.00 per nacht, € 1020 per maand
Er kan, indien men wenst, een ontbijt en/of lunchpakket bereid worden vanaf 6u00 mits reservatie. Beiden kosten 12
euro per persoon, en zijn niet bij in de kamerprijzen inbegrepen.
Een avondmaaltijd kan besteld worden vanaf 14 euro (onze dagelijkse suggesties), en een driegangenmenu kan al vanaf
20 euro (soep, een hoofdschotel en een dessertje of koffie).
Onze keuken is elke dag geopend van 16u30 tot 21u30.
Betalingsvoorwaarden: De kamer wordt betaald bij het inchecken en bedraagt het volledige bedrag. Bij verlengingen
moet bij aanvang van een volgende periode de betaling in orde zijn.
De betalingen gebeuren via overschrijving ; BNP Paribas Fortis: BE17 2300 2048 6521 BIC;GEBA-BE-BB-08A
Alvast dank voor uw aanvraag.
Met beleefde groeten,

Van den Broeck Karin

