
Prijslijst vakantiehuizen 
Bekijk hieronder de prijslijst 2021 van de accommodaties van De Kuilart 

Weekprijs 

Periode Veranda 
Bungalow 

Vakantiehuis De 
Kuilart** 

Water 
Villa*** 

Water Villa 
XL 

Stacaravan 
XL 

Paviljoen 
Appartement 

Groeps-
accommodatie 

04/01-
26/03 

€325,- €370,- €445,- €550,- – €220,- €1.1000,- 

26/03-
12/05 

€495,- €545,- €695,- €795,- €315,- €325,- €1.625,- 

12/05-
09/07 

€585,- €695,- €820,- €975,- €510,- €505,- €2.525,- 

09/07-
23/07 

€795,- €945,- €1.075,- €1.295,- €595,- €535,- – 

23/07-
20/08* 

€945,- €1.095,- €1.290,- €1.450,- €750,- €605,- – 

20/08-
03/09 

€795,- €945,- €1.075,- 1.295,- €595,- €535,- – 

03/09-
29/10 

€495,- €545,- €695,- €795,- €315,- €325,- €1.625,- 

29/10-
24/12 

€325,- €370,- €445,- €550,- – €220,- €1.1000,- 

24/12-
10/01 

€465,- €540,- €585,- €710,00 – €300,- €1.500,- 



Week (maandag of vrijdag 16:00 uur – maandag of vrijdag 10:00 uur) 
Weekend (vrijdag 16.00 uur – maandag 10.00 uur) 60% van de weekprijs. 
Midweek (maandag 16.00 uur – vrijdag 10.00 uur) 50% van de weekprijs. 

*Alleen verhuur per week van (vrijdag-vrijdag) m.u.v. de stacaravans en paviljoen appartementen. In het laagseizoen zijn de vaste wisseldagen op 
maandag of vrijdag. Weliswaar zijn afwijkende aankomst- en vertrekdagen in overleg wellicht ook mogelijk.  

**De prijzen van een 4/5-persoons Particulier Waterchalet zijn gelijkwaardig aan de prijzen van een Vakantiehuis De Kuilart. 
***De prijzen van een 6-persoons Particulier Waterchalet zijn gelijkwaardig aan de prijzen van een Water Villa. 

Overige informatie 

• Alle prijzen zijn exclusief schoonmaakkosten (verplicht), € 1,25 toeristenbelasting p.p.p.n., € 15,00 reserveringskosten en evt. 4% 
annuleringsfonds. 

• Vakantiewoningen zijn inclusief 2 parkeerplaatsen voor een auto of 1 parkeerplaats voor 1 auto en 1 trailer. 
• Stacaravans en appartementen zijn inclusief 1 parkeerplaats voor 1 auto. 
• Voor een verblijf in onze accommodaties ondertekend u een machtigingsformulier. 
• In alle accommodaties zijn dekbedden en kussens aanwezig. 
• Bespaar de reserveringskosten door online te boeken. 
• Betaling: 50% 14 dagen na reservering, 50% 30 dagen voor aankomst. 

 

Schoonmaakkosten (verplicht) 
 

Vakantiewoning € 65,00 

Appartement en stacaravan € 47,50 

Groepsaccommodatie 
 
  

€ 360,00 

  



Bijkomende kosten optioneel 
 

Tweepersoons bedlinnen (per set)* € 16,50 

Éénpersoons bedlinnen (per set) € 9,00 

Bedden opmaak € 7,50 

Handdoekenpakket (per set) € 5,75 

Keukendoekenpakket (per set) € 4,00 

Kinderbed, -stoel (per dag) € 3,00 

Hond (per dag) ** € 4,50 

*Tweepersoons bedlinnen is van toepassing op het tweepersoonsbed in de Stacaravan XL en het Paviljoen Appartement. Het set bestaat uit 1 
tweepersoons hoeslaken en 2 kussenslopen en 2 eenpersoons dekbedhoezen.  
**Maximaal 1 hond per accommodatie, zie hondenbeleid.  

• Prijzen van bedlinnenpakketten en handdoekenpakketten zijn per set, per wissel. 
• Artikelen graag vooraf reserveren. 
• In de vakantiewoningen is één kinderstoel aanwezig, voor de stacaravans of appartementen kunt u deze vooraf reserveren. 

 

https://www.kuilart.nl/informatie/hondenbeleid/

