
 
 

De Stee     Contactpersonen: 
Burg. van Teylingenpark 13   Sylvia Kaufmann-Staab Maarten  Kaufmann 
4357 AX Domburg    mob: 0624407631  mob: 0623229050 
contact@desteedomburg.nl 
          
IBAN:      NL43ABNA0615825044  (Bic:          ABNANL2A)      
Tnv:        S.A.J. Kaufmann-Staab 
 
 
VERBLIJFSTARIEVEN:  2020 

Hoogseizoen 
3 juli t/m 28 augustus 
 
Per week1:                                      € 2.500,- 
alleen per week te huren  
 

Voor- en naseizoen 
27 maart t/m 3 juli, 28 augustus t/m 2 november & Kerstvakantie 
 
Per week1:                                                                                                   € 2.100,- 
Per midweek / weekend2 :                                       € 1.200,- 
Per extra dag3:                                        €     250,- 
 

Laagseizoen 
(Rest van het jaar) 
 
Per week1:                                          € 1.600,- 
Per midweek / weekend2 :                                        €     990,- 
Per extra dag:                                 €     225,- 
 
 

 

1Weken beginnen op vrijdag 16.00 uur en eindigen op vrijdag 10.00 uur. 
 
2Weekenden beginnen op vrijdag 16.00 uur en eindigen op maandag 10.00 uur. 
  Midweken beginnen op maandag 15.00 uur en eindigen op vrijdag 10.00 uur. 
 
3 Voor het Paas- en Pinksterweekend wordt een extra dag berekend. 
  Voor het Hemelvaartweekend worden 2 extra dagen berekend. 
                   
 
Apart in rekening worden gebracht: 
- schoonmaak:           €   130,- 
- toeristenbelasting, per persoon per nacht:      €       1,40 
 
 
* Voor gezelschappen groter dan 12 personen wordt, per persoon meer, een bedrag van €100,- euro per week en 
 €50,- euro per midweek/weekend berekend. 
* *Voor zakelijk gebruik van ons huis brengen wij een aangepast tarief in rekening.  



 
 

 
Annuleringsvoorwaarden 
1. Annuleringen dienen per e-mail aan ons te worden opgegeven. Na ontvangst van de 
schriftelijke annulering zenden wij een annuleringsbevestiging/nota. 
2. Bij annulering binnen 14 dagen na reservering, mits langer dan 3 maanden voor 
aankomst, is annuleren kosteloos. 
3. Bij annulering 14 dagen na reservering en tot 3 maanden voor aanvang van de 
huurperiode wordt 30% van de kale huursom in rekening gebracht. 
4. Bij annulering tussen 3 maanden en 4 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% 
van de kale huursom in rekening gebracht. 
5. Bij annulering 4 weken en 2 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de 
kale huursom in rekening gebracht. 
6. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang wordt 100% van de kale huursom in rekening 
gebracht. 
7. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend conform bovenstaande 
annuleringsvoorwaarden. 


