
Om vlot en correct te boeken neemt u best de volgende tips in acht: 

 

druk op “controleer beschikbaarheid” 

 

Indien er nog kamers vrij zijn op de door u gekozen data zijn er twee keuzes om onmiddellijk 

een kamer vast te leggen. 

 

A. Bel de gastvrouw Chris Neefs, Tel +32(0)474 69 13 47. Zij zal u de prijs geven in functie 

van het aantal personen, rekening houdende met de reducties voor kinderen. Indien u 

akkoord bent wordt uw kamer onmiddellijk voor enkele dagen vastgezet. Een offerte per 

mail wordt u verzonden met de naam van de kamer, de data van verblijf, de prijs en de 

annulatievoorwaarden. In de bevestiging per mail geeft u ons uw naam, adres en tel 

nummer om de boeking af te ronden. 

 

B. U boekt online via onze website. Deze service wordt door booking.com geleverd zonder 

reserveringskosten. Na het selecteren van “controleer beschikbaarheid” ziet u de 

beschikbare kamers met de verschillende prijzen per kamer, afhankelijk van het aantal 

personen. 

 

Hierbij volgende toelichting: 

 

* de prijs voor 2 personen per kamer staat eerst 

* dan volgen de prijzen voor 3 en 4 personen 

* als laatste wordt de prijs voor 1 persoon per kamer gegeven 

* voor elke kamer worden er dus minstens 4 prijzen gegeven overeenkomend met 2, 3, 4 of 

   1 persoon. 

* voor de kamers met keuken is er de mogelijkheid om met/zonder ontbijt te boeken  

   (prijsverschil: 10 € / persoon)  

 

Eens de corresponderende prijs gevonden verandert u het aantal kamers van “0” in “1” en 

klikt vervolgens op “Boek nu”.  Loopt er toch iets mis, bel ons dan op bovenstaand nummer. 

 

De kortingen voor kinderen (zoals vermeld onder tarieven) worden bij aankomst geregeld.  

Indien er geboekt wordt “zonder ontbijt” is de korting voor baby’s 10 € / nacht en voor de 

leeftijd van 4 t.e.m. 12 jaar 5 € / nacht. 

 

 

 


