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Hoe gaat u het factuur betalen: 

 

Optie 1) Betalen bij de balie 

o Contant geld. 

o Via het pinapparaat. 

Optie 2) Betalen via de bank:  

o Let op vanaf 2019 hebben we een rekening bij de Regiobank. 

o Rekeningnummer: NL 20 RBRB 0706 5235 20  

o Vergeet niet om uw naam , het reserveringsnummer en/of factuur nummer te vermelden. 

 

 

Toeristische plaats / vakantie: 

• Na uw reservering reken we erop dat u ook echt komt. Bij ons hoeft u daarom niets vooruit te betalen. U 

mag betalen bij aankomst. 

• Als u het fijner vind om vooruit te betalen dan is dit ook mogelijk om uw geld via de bank over te maken. 

Arrangement: 

• U mag betalen bij de balie. U mag het ook overmaken. 

• Een arrangement in het voorseizoen betalen voor 1 april. 

• Een arrangement in het naseizoen betalen voor 1 oktober. 

• Aan het einde van de arrangement periode volgt er nog een factuur voor verbruikte elektra. De kosten 
vanaf 1-1-2019 zijn € 0.38 / KwH. 

Verhuurchalet: 

• Bij een reservering voor februari mag het in 3 termijnen 

• 1e termijn 100 euro binnen3 weken na reserveren 

• 2e termijn (helft van het overgebleven bedrag) voor 1 april 

• 3e termijn (restant bedrag) 3 weken voor aankomstdatum 

• Bij een reservering na februari mag het in 2 termijnen 

• 1e termijn bestaat uit de helft van het bedrag binnen 3 weken na reserveren 

• 2e termijn bestaat uit het restant bedrag drie weken voor aankomstdatum 

U kunt de reservering betalen via de bank.  

Seizoenplaats / vaste plaats: 

• Rond december wordt het factuur gestuurd voor het volgende seizoen.  

• De betaling mag eerder gedaan worden maar uiterlijk voor het begin van het seizoen (begin april) betaald 
zijn. 

• U mag betalen bij de balie. U mag het ook overmaken. 
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• In oktober volgt er voor de seizoen- en de vaste plaatsen nog een factuur over de verbruikte elektra.  
De kosten vanaf 1-1-2019 zijn € 0.38 / Kwh. Dit factuur moet eind november betaald zijn. 

• In oktober volgt er voor de vaste plaatsen nog een factuur over het verbruikte water. De kosten zijn nog 
niet bekend. Dit factuur moet eind november betaald zijn. 


