
VANAF VOLGEND JAAR 12 FEBRUARI WEER TE HUUR. 

 

6-persoons luxe chalet OASE, huisdieren met mand toegestaan. Het chalet is van hout en ligt op een 

rustige, schaduwrijke plek. Het terrein is geheel omheind zodat kinderen en dieren vrij rond kunnen 

lopen. Ook is het terras af te sluiten zodat kleine kinderen of dieren niet van het trapje kunnen 

vallen. Heeft eigen sanitaire voorzieningen en is Corona proof. Is te vinden op Facebook onder Chalet 

Oase. 

 

Beschikt over een grote tweepersoons slaapkamer (bed 160 x 200) en een slaapkamer met twee 

éénpersoonsbedden (1 bed 90 x 200 en 1 bed 90 x 190) Daarnaast is er nog een bank, waarvan een 

ruim 2-persoonsbed kan worden gemaakt. Binnen en buiten eettafel met stoelen. 

Verder aanwezig: 

• Wifi voor 6 apparaten 

• CO2 melder en rookmelders 

• TV 

• Audio met cd-speler 

• Koelkast met vriesvak 

• Combimagnetron 

• Veldbed 

• campingbedje 

• kinderstoeltje 

• Skottelbraai, 

• 1 boodschappenfiets met tassen. 

• Verlichting op het terras. 

 

Extra te huur: 

• Beddengoed (dekbedovertrekken en slopen) à € 10 p,p. 

• Extra fiets € 20 

• Terrasverwarmer € 50 incl. grote fles gas. 

 

Prijzen 

De prijzen zijn exclusief overnachtingstarief en toeristenbelasting. 

 

Laagseizoen (Voor 27 mei en na 5 september) € 350 per week. en € 200 per midweek (ma-vr) of 

Weekend (vr-ma). Andere data zijn bespreekbaar. 

Voorseizoen (6 juni tot 10 juli) € 490 per week. 

Hoogseizoen (10 juli tot 5 september) € 750 per week (alleen za-za) 

In het hoogseizoen is verhuur alleen mogelijk van zaterdag tot zaterdag. 

 

Paasweekend (vrijdag tot dinsdag) 02/04 – 06/04 € 390 

Meivakantie (per week) 01/05 – 09/05 € 490 

Pinksteren (per week) 22/05 – 29/06 € 490 

Hemelvaart Lang weekend (wo, do, vr, za, zo) € 390 

Pinkteren lang weekend (za, zo, ma en di) € 390 

Voorseizoen (6 juni tot 10 juli) € 490 per week. 

Hoogseizoen (10 juli tot 5 september) € 750 per week (alleen za-za) 

 

Beschrijving van de camping en omgeving: 

Het chalet is gelegen op een rustige maar centrale plek nabij de grote visvijver. Het beschikt over een 

eigen parkeerplaats, een fietsenschuurtje en een overdekt terras (afsluitbaar) over de volledige 

lengte zodat u altijd buiten kunt zijn. 

 

U kunt vrijblijvend contact opnemen voor beschikbaarheid, reservering en overige informatie op 

06-38241941 of 0523-231533 of per mail hekkel57@gmail.com 

 


