HEERLIJK LOGEREN ONDER EEN HEMEL
VAN VIJF STERREN…
Groepsaccommodatie De Vilt

HEERLIJK LOGEREN ONDER EEN
HEMEL VAN VIJF STERREN…
Wij kijken er naar uit jullie te verwelkomen bij
Groepsaccommodatie De Vilt. De sfeervolle
accommodatie is landelijk gelegen in het
Brabantse dorpje Beugen op korte afstand van de
Duitse grens, de provincies Limburg en Gelderland.
De accommodatie ligt vlak bij de Maas met de
natuur letter aan de achterdeur, namelijk
Natuurgebied De Vilt. Er zijn waterplassen en
wuivende rietkragen waar je in ieder seizoen
aangenaam kunt recreëren. Je verblijft in één van
de twee afzonderlijke accommodaties welke
gezellig, huiselijk en sfeervol zijn ingericht. Beide zijn
voorzien van een professionele keuken met
complete voorzieningen. Buiten is een groot
omheind speelveld en een overdekt terras met
mogelijkheid voor barbecue en kampvuur in
stookpotten. Verder is er een dierenweide met
onder andere alpaca’s, ezels, geiten, kippen en
hangbuikzwijntjes. Het is ook mogelijk om de beide
accommodaties te huren, hiervoor zijn de tarieven
hieronder weer gegeven.
Capaciteit:
Groepsaccommodatie De Vilt
maximaal 40 personen (8 slaapkamers)
Groepsaccommodatie Ons Erf
maximaal 10 personen (3 slaapkamers)
BELEEF DE BRABANTSE GASTVRIJHEID!

TARIEVEN 2023/2024
GROEPSACCOMMODATIE DE VILT
Voor een groep van maximaal 40 personen
Deze accommodatie bestaat uit:
✓ 8 slaapkamers met eigen sanitair
✓ sfeervolle woonkamer
✓ professionele keuken
✓ overdekt terras
✓ grote omheinde tuin
Laag tarief: januari, februari, november en december
Hoog tarief: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 36 personen
TARIEF
Laag
Hoog

WEEKEND
vrijdag 16:00
maandag 10:00
€ 1890,00
€ 2190,00

MIDWEEK
maandag 16:00
vrijdag 10:00
€ 1660,00
€ 1920,00

WEEK
maandag 16:00
maandag 10:00
€ 2370,00
€ 2745,00

BIJKOMENDE KOSTEN
✓ schoonmaakkosten € 185,00
✓ bedpakket € 7,00 per persoon
✓ toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht
✓ extra persoon (weekend € 30,00; midweek € 25,00; week € 45,00)
Prijzen zijn inclusief
verblijf, gas/water/elektra en BTW

TARIEVEN 2023/2024
GROEPSACCOMMODATIE ONS ERF
Voor een groep van maximaal 10 personen
Deze accommodatie bestaat uit:
✓ 3 slaapkamers
✓ 2 sanitaire ruimtes
✓ sfeervolle woonkamer
✓ professionele keuken
✓ overdekt terras
✓ grote omheinde tuin met speeltoestellen
Laag tarief: januari, februari, november en december
Hoog tarief: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 8 personen
TARIEF
Laag
Hoog

WEEKEND
vrijdag 16:00
maandag 10:00
€ 665,00
€ 790,00

MIDWEEK
maandag 16:00
vrijdag 10:00
€ 575,00
€ 700,00

WEEK
maandag 16:00
maandag 10:00
€ 940,00
€ 1065,00

BIJKOMENDE KOSTEN
✓ schoonmaakkosten € 100,00
✓ bedpakket € 7,00 per persoon
✓ toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht
✓ extra persoon (weekend € 20,00; midweek € 15,00; week € 35,00)
Prijzen zijn inclusief
verblijf, gas/water/elektra en BTW

TARIEVEN 2023/2024
GROEPSACCOMMODATIE DE VILT EN ONS ERF
Voor een groep van maximaal 50 personen
Deze accommodatie bestaat uit:
✓ 11 slaapkamers (waarvan 8 met eigen sanitair)
✓ 2 sanitaire ruimtes
✓ sfeervolle woonkamer
✓ professionele keuken
✓ overdekte terrassen
✓ grote omheinde tuin
Laag tarief: januari, februari, november en december
Hoog tarief: maart, april, mei, juni, juli, augustus, september en oktober
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op 44 personen
TARIEF
Laag
Hoog

WEEKEND
vrijdag 16:00
maandag 10:00
€ 2555,00
€ 2980,00

MIDWEEK
maandag 16:00
vrijdag 10:00
€ 2235,00
€ 2620,00

WEEK
maandag 16:00
maandag 10:00
€ 3310,00
€ 3810,00

BIJKOMENDE KOSTEN
✓ schoonmaakkosten € 285,00
✓ bedpakket € 7,00 per persoon
✓ toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht
✓ extra persoon (weekend € 25,00; midweek € 20,00; week € 30,00)
Prijzen zijn inclusief
verblijf, gas/water/elektra en BTW

FEESTDAGEN 2023/2024
GROEPSACCOMMODATIE DE VILT EN ONS ERF

De Vilt
Ons Erf

PASEN
vrijdag 16:00 - dinsdag 10:00
€ 2290,00
€ 800,00

De Vilt
Ons Erf

HEMELVAART
woensdag 16:00 - maandag 10:00
€ 2490,00
€ 1025,00

De Vilt
Ons Erf

PINKSTEREN
vrijdag 16:00 – dinsdag 10:00
€ 2325,00
€ 800,00

De Vilt
Ons Erf

KERST
24 december 16:00 - 27 december 10:00
€ 2290,00
€ 825,00

De Vilt
Ons Erf

OUD EN NIEUW
27 december 16:00 - 2 januari 10:00
€ 2545,00
€ 975,00

BIJKOMENDE KOSTEN
✓ schoonmaakkosten De Vilt € 185,00 / Ons Erf € 100,00
✓ bedpakket € 7,00 per persoon
✓ toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht
Prijzen zijn inclusief
verblijf, gas/water/elektra en BTW

AANVULLENDE VOORWAARDEN
✓ Aanbetaling van 50% van het totaalbedrag
dient voldaan te zijn binnen 2 weken na
reservering.
✓ Resterend bedrag binnen 2 weken voor
aankomst.
✓ Borg is € 100,00 en wordt binnen 2 weken
teruggestort wanneer de accommodatie is
goede orde is achtergelaten.
✓ Huisdieren zijn in onze accommodaties niet
toegestaan.
✓ Afsluiten van annuleringsverzekering is
mogelijk.
✓ Algemene voorwaarden van
groepsaccommodatie Nederland zijn van
toepassing.
✓ Tijdens het verblijf dient het huisreglement te
worden nageleefd.

CONTACT
Bij ons ben je aan het juiste adres voor het organiseren van
een week, midweek of weekendje weg. Onze locatie is
uitermate geschikt voor families, vriendengroepen of
verenigingen.
Wij verwelkomen je graag bij Groepsaccommodatie De Vilt
of Ons Erf. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust
contact met ons op.
Groepsaccommodatie De Vilt en Ons Erf
Arno en Ellen Gerrits
Laag Werveld 9
5835CP Beugen
www.groepsaccommodatiedevilt.nl
info@devilt.nl

Arno: 06-58887610
Ellen: 06-20974905

