Familieweekend 2018
Bospark ‘t Wolfsven
6 april t/m 9 april 2018
Het familieweekend gaat volgend jaar door op het bospark ‘t Wolfsven te Mierlo (nabij Eindhoven – Nederland). Het weekend gaat
door van 6 april t/m 9 april 2018, dit is het tweede weekend van de Paasvakantie. Pasen valt het eerste weekend.
Voor meer gegevens over dit park verwijzen we u naar de internetsite https://www.roompot.be/vakantieparken/nederland/noordbrabant/bospark-t-wolfsven/ waar u alle gegevens kunt vinden over het park. Indien u een omschrijving van een bepaalde bungalow
wilt kan u dit op deze site vinden, maar je kan ook steeds Edwin Cools of Marc Arnauts contacteren. Wij zijn het park gaan verkennen
en zijn vertrouwd met de meeste bungalows. Hieronder vindt u een aantal types die onze voorkeur genieten. Daarnaast vindt u de prijs
voor dit weekend, berekend met volledige bezetting.
U heeft de keuze uit volgende typen:
- Type WSV4, 4-persoons,
- Type WSV6, 6-persoons,
- Type W4A, 4-persoons
- Type W6A, 6-persoons,

€ 285,00
€ 320,00
€ 340,00
€ 380,00

(Geen stapelbed)
(Mogelijk stapelbed)
(Geen stapelbed)
(Geen stapelbed)

Hierbij inbegrepen zijn de huur van de bungalow, toeristenbelasting, de lakenpakketten, administratiekosten en de eindschoonmaak.
Voor de gegevens over de bungalows verwijs ik jullie ook naar de website. De prijzen die vermeld zijn, zijn prijzen die wij bekomen
hebben na overleg met de verantwoordelijken. De bungalows van hetzelfde type in het park hebben allemaal eenzelfde inrichting. Een
huisdier mee brengen kost 5€ per nacht, dus in totaal 15€ , maar huisdieren zijn niet in alle bungalows toegelaten. Gelieve te
vermelden of je een huisdier meebrengt zodat we de juiste bungalow kunnen kiezen. In de bungalows mag NIET gerookt worden.
Tevens is in de prijs een waarborg van 70 € geteld, die je na afloop teruggestort krijgt indien er geen onregelmatigheden in je
bungalow zijn waargenomen. Daarom wordt er ook gevraagd 1 rekeningnummer per bungalow door te geven waarop dit bedrag kan
gestort worden.
Keuken- en badlinnen zijn NIET in de prijs inbegrepen. Er wordt ook geen annulatieverzekering genomen om de kosten te beperken.
Gelieve indien nodig zelf voor vervanging te zorgen. Schade in/aan de bungalow zal aan de huurders verhaald worden (waarborg)
Indien je GEEN stapelbed wenst, gelieve dat ook mee door te geven. Bovenaan zie je de types die zeker geen stapelbed hebben, de
andere types kunnen een stapelbed hebben. Het park bevindt zich tussen de dorpen Geldrop en Mierlo in de nabijheid van Eindhoven
in de richting van Venlo. Op zondagavond gaan, diegene die willen, samen ergens uit eten aan een schappelijke prijs. Graag ook
doorgeven indien jullie willen meegaan. Dit is nog GEEN definitieve beslissing, maar we hebben die nodig om de prijs zo laag
mogelijk te krijgen. Hoe meer personen er deelnemen, hoe lager de kost, zoals altijd, maar nogmaals, NIET VERPLICHT.
Indien u wenst mee te gaan gelieve dit door te geven aan Edwin (tel: 013/66.84.26, email: edwin.cools1@pandora.be) en zo snel
mogelijk het hele bedrag te betalen op rekening BE59 735.0056395.26 met de vermelding Familieweekend 2018 , Wolfsven en de
naam van de verantwoordelijke + type bungalow en dit voor 17/12/2017, dit om zeker te zijn van de plaatsen. Het is een populair
park. Indien u met meerdere gezinnen of enkelingen een bungalow wil gebruiken laat dan 1 iemand het volledige bedrag betalen.
Gelieve alle namen en geboortedatums door te geven aan Edwin voor de administratieve afwikkeling. Later zal er jullie nog details
van het weekend doorgegeven worden.
Voor alle verdere inlichtingen kan men contact opnemen met Edwin of Marc Arnauts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik ……………………………………………… ga mee naar Bospark ‘t Wolfsven en stort ........... € op rekening BE59
735.0056395.26 voor 17/12/2017.
Hiermee reserveer ik een bungalow voor volgende personen met hun gegevens:
Type bungalow: ..............................
Naam
-------

Aantal huisdieren: ..........
geboortedatum
------------------

Email adres waarop we jullie kunnen bereiken :
Banknummer voor terugbetaling waarborg
Datum:

Handtekening:

Stapelbed toegelaten : Ja / Neen (schrappen wat niet past)
Adres
--------

