
                 Tarieven appartementen 2021 
 
 
 
 

       weekend/midweek                week 
     hoogseizoen/laagseizoen             hoogseizoen/laagseizoen 
 
 
der kostel   € 295  € 255   €   495  € 340 
2-6 personen 
‘t schob   € 245  € 210   €   350  € 280 
2 personen 
‘t huuske   € 280  € 240   €   460  € 290 
2-5 personen 
’t honnesstel   € 280  € 240   €   430  € 290 
2-4 personen 
der huujstel   € 295  € 255   €   495  € 340 
2-6 personen 
’t bakkes   € 900  € 800   € 1250  € 900 
10-16 personen 
de goo hoeskamer  € 875  € 800   € 1250  € 900 
8-12 personen 
 
 
 
Voor Hemelvaart, Pinksteren, Kerst en Oud en Nieuw gelden andere prijzen. Zie volgende blz.  
Hoogseizoen is van 1 april–1 november.  
Laagseizoen van 1 november–1 april muv voorjaarsvakantie en Pasen.  
 
Prijzen 
De prijzen zijn incl. eindschoonmaak, gas, water, licht en reserveringskosten. 
En excl. toeristenbelasting: € 1.70 per persoon per nacht vanaf 14 jaar en ouder.  
 
Aankomst en vertrek 
Weekend: vrijdag 16.00 uur – maandag 10.00 uur 
Midweek : maandag 16.00   –  vrijdag 10.00 uur 
Week      : vrijdag 16.00 uur – vrijdag 10.00 uur of maandag 16.00 uur – maandag 10.00 uur 
 
Huisdieren 
Er mag maximaal 1 huisdier per reservering meegenomen worden.  
Kosten: € 5.00 per huisdier per nacht. 
 
Bedlinnen 
Bedlinnen huren: € 9.50 per setje. 
 
Betaling 
Wij vragen € 40.00 aanbetaling.  
Voor ’t bakkes en de goo hoeskamer vragen we € 100.00 borg/aanbetaling. 
 
Voorwaarden 
Op alle reserveringen gelden de RECRON voorwaarden die u op onze site kunt nalezen.   
 
 
 
 

 



       

 
Tarieven appartementen 2021 
                  feestdagen 

 
 
 
Hemelvaart woensdag 12 mei – zondag 16 mei 
Pinksteren vrijdag 21 mei – maandag 24 mei 
 
der kostel   €   360 
’t schob   €   280 
’t huuske   €   335 
’t honnesstel   €   335 
der huujstel   €   360 
’t bakkes   € 1250 
de goo hoeskamer  € 1200 
 
 
Kerst en Oud & nieuw 
 
Voor alle mogelijkheden voor Kerst en Oud & Nieuw willen we u vragen telefonisch (043 455 
2762) of per email (info@tergracht.nl) contact met ons op te nemen. 
 
Alle prijzen zijn incl. eindschoonmaak, gas, water, licht en reserveringskosten. 
En excl. toeristenbelasting € 1.70 per persoon per nacht vanaf 14 jaar en ouder. 

 

mailto:info@tergracht.nl

