
2022 Accommodatienr: 

Wisseldag:

Prijscode week weekend midweek

L 07-01/18-02

M1 18-02/04-03

L 04-03/01-04

M2 01-04/08-04

H1 08-04/22-04  

M2 22-04/29-04

H1 29-04/06-05

M3 06-05/20-05

H1 20-05/27-05

M3 27-05/03-06

H1 03-06/10-06

M3 10-06/24-06

H1 24-06/08-07

H2 08-07/15-07

H3 15-07/19-08

H2 19-08/26-08

H1 26-08/02-09

M3 02-09/14-10

H1 14-10/28-10

M1 28-10/04-11

L 04-11/23-12

H1 23-12/30-12

H2 30-12/06-01-2023

Wilt je hieronder aangeven of de huursom incl. toeristenbelasting is, of dat de gast dit apart moet betalen.

Huursom:

LET OP

inclusief  / exclusief  toeristenbelasting   (doorhalen wat niet van toepassing is).

eerst blokkeringen en eigen boekingen in Travelbase verwerken. 
Zodra je de prijzen invoert, is je accommodatie direct boekbaar



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 je daarom voor de feestdagen afwijkende perioden in TRAVELBASE aan te maken. 
Ook in de rest van het jaar is er veel vraag naar afwijkende perioden, maar een minder groot aanbod. 

Weekend en midweekprijzen:
In Travelbase worden nachtprijzen getoond. 
Wij adviseren om bij de weekendprijzen de prijs door 3 te kunnen delen en bij de midweekprijzen
de prijs door 4 te kunnen delen. Dan worden er afgeronde nachtprijzen getoond.

BIJKOMENDE KOSTEN:
Voordat je de prijzen gaat invoeren, dien je eerst de bijkomende kosten te controleren en indien
nodig aan te passen.

Toeristenbelasting 2022 (Gemeente Texel)
€ 2,30 p.p.p.n.

Mogelijkheden voor feestdagen 2022:

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 tot dinsdag 27 december 2022
Korte midweek: dinsdag 27 december 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

HANDTEKENING EN DATUM VOOR AKKOORD:

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….


