Hotel – Restaurant
’t Vlimmershof
Geachte,
Voor verblijf voor één of een paar nachten wordt er een korting toegekend van 5% op de kamerprijs.
Standaard kamerprijzen zijn de volgende:
1-pers. Kamer € 52.00 – 5% = € 49.40 / nacht
2- pers. Kamer ( enkel bedden) € 69.00 -5% = € 65.60 nacht
3-pers. Kamer 96.00 – 5% = 91.20 p.nacht
Voor langere termijn verblijven ( min. 1 maand) is de prijs voor een 1- pers. Kamer € 760.00.
( dit is +/- €25,33/nacht) Bij verlengingen die geen volle maand betrekken is de prijs 26 euro per dag.
Kamer van € 830.00 zijn voorzien voor twee personen. (Wij hebben 2-pers.kamers met enkel
bedden)
Kamers voor 3 personen is ook een mogelijkheid en hiervan is de prijs € 910.00 / maand.
Alle kamers zijn voorzien van badkamer, TV en 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.
Er kan, indien men wenst, wel ontbijt of dergelijke besteld worden en daarom geef ik ook hiervan
onze prijzen.
Ontbijt is apart te bestellen en komt op €12.00/ persoon.
Lunchpakket kan ook besteld worden en omvat 2 baguette met beleg naar keuze, fruit, drank en een
koek. De prijs is hiervan ook €12.00.
Avondmaal heeft men reeds vanaf €20.00. ( soep, hoofdschotel, dessert of koffie)
Een dagschotel alleen is ook mogelijk en komt op 14 euro
Betalingsvoorwaarden: De kamer wordt betaald bij incheck en bedraagt het volledige maandbedrag.
Bij verlengingen moet bij aanvang van een volgende periode de betaling in orde zijn.
Ik dank u reeds voor uw aanvraag en hoop op een eventuele samenwerking in de toekomst,
Met beleefde groeten,
Zaakvoerder: Van den Broeck Karin

