HUURPERIODES

EN

HUURPRIJZEN

Appartement IN de
schoolvakanties => in principe
verhuring per week*
(van vr 16u tot vr 10u)

2018 - 2019

Prijs in
euro per
week

Appartement IN de schoolvakanties

Prijs in
euro

€ 700

paasweekend 2019: (Pasen=21/04)
vrijdag 19/04 om 16u tot dinsdag 23/04 om 10u

€ 500

€ 800

hemelvaartweekend 2019: (Hemelv.=do 30/05)
woensdag 29/05 om 16u tot maandag 03/06 om 10 u

€ 600

kerstmis+weekend 2018
vr 21/12 16u tot do 27/12 10u
€ 700
nieuwjaar+weekend ’18 – 2019 vr
28/12 16u tot do 03/01/19 10u
€ 700

pinksterweekend 2019: (Pinksteren=09/06)
vrijdag 07/06 om 16u tot dinsdag 11/06 om 10u

€ 500

krokusvakantie 2019
vr 01/03/19 – vr 08/03/2019

€ 700

olv-hemelvaartweekend 2019: (OLVHv=do 15/08)
vrijdag 09/08 om 16u tot vrijdag 16/08 om 10u

€ 700

€ 800

BUITEN SCHOOLVAKANTIES:

herfstvakantie 2018
vr 26/10 – vr 02/11/2018
kerst/nieuwjrsvakantie 18 - 19
vr 21/12/18 –> vr 04/01/2019

paasvakantie 2019
vr 05/04 -> vr 19/04/2019

weekend (vrijdag om 16u tot maandag om 10u)

€ 400

zomervakantie 2019
vr 21/06 -> vr 05/07/2019

€ 900

midweek (maandag om 16u tot vrijdag om 10u)

€ 400

vr 05/07 -> vr 16/08/2019

€ 1200

week (vrijdag om16u tot vrijdag om 10u)

€ 600

€ 900

verlengd weekend
(woensdag om 16u tot maandag om 10u OF
donderdag om 16u tot dinsdag om 10u)

€ 500

vr 16/08 -> vr 30/08/2019

maand september 2019: (30 dagen)
zondag 1sept om 16u tot maandag 30 sept om 16u huur € 2500
garage diezelfde periode
€ 200

* Afwijkingen van deze huurperiodes zijn, in onderling overleg, ook mogelijk.
Gewoon gebruik van elektriciteit, water, internet zijn inbegrepen!!!

Eindschoonmaak verplicht : € 75

Mogelijkheid tot bijhuren van gesloten garagebox nr. 12 onder het Canadezenplein (-2°verd.) tijdens
dezelfde periode als appartement Yvaldo 0301:

Bijhuren garage

Tijdens de schoolvakanties Buiten de schoolvakanties

Garage weekend **

€ 30

Garage midweek **

€ 40

Garage 1 week

€ 70

€ 80

Garage 2 weken € 140

€ 120

Garage 2 weken € 140

€ 120

Garage 3 weken € 200

€ 160

Garage 4 weken € 240

€ 200

** bij afwijking van weekverhuur appartement (volgens onderling overleg), 15 euro per dag voor huur garage
tijdens diezelfde periode.
.

