
TARIEVEN

Huisdieren (te vermelden bij de boeking)       
35€/week/ animal  

maximum 2 pets/housing  

Babybedje (van 0 tot 2 jaar) 20€/verblijf

Kinderstoel (van 0 tot 2 jaar) 20€/verblijf

Veiligheidsbarrière voor kinderen 20€/verblijf

Volledige linnenkit (beddengoed, badhanddoeken) (te vermelden bij 

de boeking)
20€/pers./week

Diverse internetaanbiedingen To ask at the reception desk

Een dok  (te vermelden bij de boeking) 150€ / week

Stekker voor elektrische auto’s 75€/ week

Garage (alleen beschikbaar voor appartementen) (te vermelden bij de boeking, whilst 

stock lasts)
60€ / week

BEREID UW VERBLIJF OP

INBEGREPEN IN UW RESERVERING

• De huur van de volledig ingerichte accomodatie 

vanaf de aankomst om 16 uur tot het vertrek om 10 

uur, tussen 08/07 en 26/08. Buiten deze data zijn de 

aankomsten vanaf 15u. 

• Verbruik van water en elektriciteit

• De toegang tot de verschillende domeinfaciliteiten 

(zwembaden, sportvelden, ...)

• Het huidige BTW-tarief

• Een parkeerplaats bij de woning

• ligstoelen bij het zwembad (zolang de voorraad 

strekt)

• Gebruik van de airconditioning

GRATIS IN JULI EN AUGUST

• Een welkomstdrankje op zondag

• Deelname aan onze sportieve en geanimeerde 

activiteiten

• « Les marmottes Club» voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

L’ÉCRIN DU LAC

ONZE DIENSTEN

VRAGEN?

TÉL:+32 (0)87 33 62 14

ONS VERHUURKANTOOR
E-Mail : info@lamisoleil.com
WWW.LAMISOLEIL.COM

 ‘ Om optimaal van uw vakantie te genieten, vergeet niet uw extra’s vooraf te boeken! ,

VERPLICHTE EXTRA’S

• De toeristenbelasting (+/-1,20€/pers./nacht)

• Een waarborg van 300€, gegarandeerd door een kre-

dietkaart (VISA of MASTERCARD)

• De schoonmaak:

• Studio :    55€

• Chalet :    65€

• 2 BED. Appartement :   95€

• 3 BED Appartement :   100€

• 4 BED Appartement :   115€

(te betalen bij boeking)

( ter plaatse te betalen)

• Administratieve kosten : 30€ 

ONZE EXTRA DIENSTEN
(Alle hieronder vermelde extra diensten moeten vooraf telefonisch of via e-mail worden gereserveerd)
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