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Advieshuurperioden 2022 
 

Weken: Op basis van wisseldag vrijdag  

 

Laagseizoen  (L) 

7 jan tot 18 febr  

4 mrt tot 1 april 

4 nov tot 23 dec  

 

Middenseizoen 1  (M1) 

18 febr tot 4 mrt (voorjaarsvakantie NL en België en carnaval) 

28 okt tot 4 nov (herfstvakantie België) 

 

Middenseizoen 2  (M2) 

1 april tot 8 april (Paasvakantie België) 

22 april tot 29 april (meivakantie is vastgestelde week, scholen kunnen uitbreiden met deze week) 

 

Middenseizoen 3  (M3) 

6 mei tot 20 mei (weken na meivakantie en voor Hemelvaart) 

27 mei tot 3 juni (week na Hemelvaart) 

10 juni tot 24 juni 

2 sept tot 14 okt 

Hoogseizoen 1  (H1) 

8 april tot 22 april (Paasvakantie Nordrhein-Westfalen en 2e week België) 

29 april tot 6 mei  (meivakantie) 

20 mei tot 27 mei (week van Hemelvaart) 

3 juni tot 10 juni (week van Pinksteren) 

24 juni tot 8 juli 

26 augustus tot 2 sept 

14 okt tot 28 okt 

Vrijdag 23 dec tot vrijdag 30 december (week van Kerst) 

Hoogseizoen 2  (H2) 

8 juli tot 15 juli 

19 aug tot 26 augustus 

Vrijdag 30 dec tot vrijdag 6 januari 2023 (week Oud & Nieuw) 

 

Hoogseizoen 3  (H3) 

15 juli tot 19 aug (5 weken hoogseizoen) 

 

Feestdagen  
In het overzicht hierboven staan ook tijdens de feestdagen weken aangegeven.  

Veel gasten willen echter in die perioden geen hele week blijven. Wij adviseren u  

daarom voor de feestdagen afwijkende perioden in TOR aan te maken. 
 
 
Adviesperioden feestdagen 2022:  
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Pasen:  

Lang weekend: vrijdag 15 april tot dinsdag 19 april 

Korte midweek: dinsdag 19 april tot vrijdag 22 april 

 

Hemelvaart:  

Lang weekend: woensdag 25 mei tot maandag 30 mei 

Korte midweek: maandag 23 mei tot woensdag 25 mei 

 

Pinksteren: 

Lang weekend: vrijdag 3 juni tot dinsdag 7 juni 

Korte midweek: dinsdag 7 juni tot vrijdag 10 juni 

 

Fronleichnam:  

Lang weekend: donderdag 16 juni tot maandag 20 juni  

Korte midweek: maandag 13 juni tot donderdag 16 juni 

 

Kerst: 

Week: vrijdag 23 december tot vrijdag 30 december 2022 en/of: 

Week: zaterdag 24 december tot zaterdag 31 december 2022 

 

Lang weekend: vrijdag 23 december 2022 tot dinsdag 27 december 2022 

Korte midweek: dinsdag 27 december 2022 tot vrijdag 30 december 2022 

 

Oud & Nieuw: 

Week: vrijdag 30 december 2022 tot vrijdag 6 januari 2023 en/of: 

Week: zaterdag 31 december 2022 tot zaterdag 7 januari 2023 

 

Weekend: vrijdag 30 december 2022 tot maandag 2 januari 2023 

Midweek: maandag 2 januari 2023 tot vrijdag 6 januari 2023 

 

 

Afwijkende verblijfperiodes  

Het gehele jaar is er veel vraag naar afwijkende perioden, maar een minder groot aanbod hiervan. 

Wij raden u aan om afwijkende perioden (bijv. 1 of 2 nachten) en/of weekverhuur met verschillende 

aankomstdagen aan te maken in TOR. Voor een weekend kunt u korte weekenden aanmaken (2 

nachten: vr-zo of za-ma) of lange weekenden (3 nachten: vr-ma of do-zo).  

 

Kijk in het vakantie-overzicht 2022 voor de exacte vakantiedata per regio. 

 

 

Augustus 2021 

 


