
                  Algemene Informatie 2018 
 Inrichting van de bungalows  
  

• Alle bungalows zijn volledig gemeubileerd en ingericht voor  4, 5, 6 of 8 personen. 

• De huizen mogen niet met meer personen worden bewoond, dan er bedden zijn. 

• De bungalows zijn voorzien van een goed uitgeruste keuken, woonkamer met  zit en eethoek en 
kabeltelevisie. 

 Alle woningen hebben  1 persoons boxspring bedden met dekbedden en kussens. 
 
 Details:  

•  *Type 6-8rex+  nummer 57c heeft op de benedenverdieping  1 x 2 persoonsbed.  

•  *Type 6 – 8rex + staan op de bovenste verdieping  2 bedden van 2.00 meter. 

•  *De types  4dex /  6dex /  6rex /  6-8rex+ /  6vex /  6 luxe hebben boxspring bedden van 2.10 meter. 

•  *Type 5v hebben nog staalmatras bedden van 2.00 meter. 

•  *Type 6dex  hebben een slaapkamer met een stapelbed. 

•  *Type 5v heeft geen magnetron en zijn eenvoudige huizen. 

• *Type 4dex en 6dex hebben een gasfornuis met bakoven 

•  *Type  6rex /  6-8rex+ /  6vex /  6 luxe hebben een combi magnetron en afwasmachine. 

•  *Op het park is een wasmachine en droogtrommel aanwezig. 

•  *Alle bungalows hebben een eigen terras,  tuinmeubilair en is gratis draadloos internet WIFI   
beschikbaar  

Aankomst / Vertrek 
  

 Week  = vrijdagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur. 
 Weekend = vrijdagmiddag 15.00 uur tot maandagochtend 10.00 uur. 
 Midweek = maandagmiddag 15.00 uur tot vrijdagochtend 10.00 uur. 

 
 Op verzoek zijn andere aankomst / vertrek dagen ook mogelijk, zondags uitgesloten. 

 

Algemene prijzen   Volgt U op onze site de Last Minut aanbiedingen! 
 Linnenpakket              €     7,50 p.p.  
 Handdoekpakket        €     4,50 p.p. 
 Keukenpakket   ( theedoek, handdoek en vaatdoek)   €     3,50 
           Wasmunt   €     4.50 incl. waspoeder 
 Droger  €     0.50 per 10 minuten   
 Op aanvraag is 1 huisdier toegestaan. €   25,00  per week / weekend / midweek 
  
 Kinderbedjes / box / stoeltjes zijn op ons park aanwezig en gratis te gebruiken! 

Linnenpakketten zijn verplicht in de Types  6rex jachthaven / 6vex binnenhaven / 6-8rex+ en 6 luxe  
meerzicht. 

   Gas, water en elektriciteit wordt vanaf 26 oktober tot 22 maart doorberekend op de huurprijs. 
 Bij het huren van 3 of meer bungalows krijgt u 5% korting op de huurprijs van de bungalows. 

     

Recreatie winterverhuur. Ook voor lang verhuur i.v.m. verbouwing / verhuizing 
  
 Vanaf midden oktober tot half april kunt u tegen een aantrekkelijk tarief een bungalow huren, voor een fijn  
           winter verblijf  of i.v.m. verhuizing, verbouwing  etc.  Vraag naar de mogelijkheden en tarieven.  
 

Annuleringen 
 

 Bij het annuleren van uw verblijf hanteren wij de Recron voorwaarden. Wij raden u aan om een 
           annuleringsverzekering  af te sluiten. 

 

Huishoudelijk reglement 
  

 Alle gasten dienen zich te houden aan het door het recreatiepark vastgestelde reglement. 
 Overtreding van het reglement kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder dat restitutie van  
           de huursom of  borg of een gedeelte daarvan plaats vindt. 
 

Aansprakelijkheid 
 

Watersportpark De Pharshoeke is niet aansprakelijk voor: 
 - schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het park of door gebruik van de  
   op het terrein aanwezige faciliteiten. 
 - onklaar raken en / of buiten gebruik zijn van faciliteiten en / of voorzieningen. 
 - fouten in folders en / of prijslijsten worden niet als bindend beschouwd. 

 

Voor boekingen of informatie kunt u terecht bij: 
 Watersportpark de Pharshoeke   E-Mail adres:   info@pharshoeke.nl 
 Pharshoeke 63                                                 Website: www.pharshoeke.nl 
           8621 CW  HEEG Nederland  Tel. 0515-442314  
     
 Wilt u een kijkje nemen, kom gerust eens langs! U bent van harte welkom! 


