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Geachte heer / mevrouw.
Hartelijk dank voor Uw aanvraag.
Hiermede willen wij U inlichten betreffende de verhuur van de appartementen.
De vakantieappartementen liggen midden in het geuldal,in de kern van Schin op Geul,
gunstig en rustig gelegen ± 4 km van Valkenburg.
Schin op Geul heeft een mooie heuvelachtige omgeving.De natuur is zeer afwisselend.
Er zijn vele vergezichten die worden afgewisseld door een bosrijke omgeving.Men kan er
vele wandelingen en fietstochten maken.Ook met de auto kan men genieten van het mooie
landschap.In deze omgeving vindt U rust,ruimte,ontspanning en / of recreatie.
Op ons terrein is een grote tuin.Deze ligt langs de geul.Op diverse plaatsen zijn er
zitterrasjes met verschillende uitzichten.De kinderen kunnen zich vermaken in onze
speeltuin en in een kinderzwembad.
Niet ver hiervandaan liggen België en Duitsland ( beide ± 15 km).
Het N.S. station is op ± 3 min,de streekbus op ± 10 min
lopen van het vakantieappartement.
Er zijn verschillende zwembaden in de omgeving,waaronder ‘Thermae 2000’.
Ieder appartement heeft zijn eigen ingang.
De woon-en slaapkamer(s),keuken,douche en toilet zijn goed verzorgd en gezellig
ingericht.Het appartement is voorzien van TV en centrale verwarming.

De appartementen zijn geschikt voor:
2/3 personen met één slaapkamer
4/5 personen met twee slaapkamers
6 personen met drie slaapkamers.
Linnengoed kunt U meebrengen of eventueel huren; het is verplicht de matrassen,
dekbedden en kussens hiermede te voorzien.
De huurprijs per lakenset is: € 6,- per persoon
Het gebruik van:
De sauna is:
De wasmachine is:

€ 8,- per persoon, per 2 uur
€ 6,- per wasbeurt

Vrijblijvend is het gebruik van:
parkeerplaats
centrifuge
campingbedje
strijkplank
kinderstoel
strijkijzer
Huisdieren worden niet toegelaten
In het hoogseizoen is alleen de mogelijkheid om een hele week te huren.
In het voor-of naseizoen kunt U ook per week/weekend/midweek of per dag of
meerdere dagen huren.
In de prijs inbegrepen zijn gas,water en elektriciteit.
Exclusief toeristenbelasting.Deze bedraagt € 1.76,- p.p. per dag en wordt apart
Berekend.De huurperiode is van de dag van aankomst te 14.00 uur en de dag van
Vertrek uiterlijk vóór 10.00 uur of volgens afspraak.
Het appartement wordt door ons schoongemaakt;de kosten zijn hiervoor
€ 15,- voor een klein appartement en € 20,- voor een groot appartement,
tenzij U het zelf goed schoonmaakt.Dit bij aankomst te melden.
Voor reinigingsartikelen moet U zelf zorgdragen.
Wilt U een vakantie reserveren,dan vragen wij U een aanbetaling van € 75,Wij verzoeken U om deze betaling binnen 14 dagen over te maken t.n.v:
App.Verhuur ’t Brunneke
Graafstraat 3
6305 BD Schin op Geul
IBANNR: NL06INGB0003146592 v.o.f. ’t Brunneke
Zodra deze is ontvangen is er voor U gereserveerd en volgt de bevestiging.
Het verdient aanbeveling een annuleringsverzekering bij Uw bank af te sluiten.

Inmiddels verblijven wij,
Met vriendelijke groet,

Fam.Wauters

