
Alle bedragen in euro's

PERIODE BAKKUMS HOEVE (26 P)
Prijzen zijn excl. toeristenbelasting Midweek Weekend Week

vr 26 mrt vr 02 apr 1768 1941 2947

vr 02 apr di 6 apr Pasen * 2632

di 6 apr ma 12 apr * 1326 1941 2526

ma 12 apr vr 30 apr 1768 1941 2947

vr 30 apr ma 10 mei Meivakantie 1904 2091 3171

ma 10 mei wo 12 mei * 1104

wo 12 mei ma 17 mei Hemelvaart * 3500

ma 17 mei vr 21 mei 1768

vr 21 mei di 25 mei Pinksteren * 3316

di 25 mei wo 2 jun * 1104 2091 2947

wo 2 jun ma 7 jun Fronleichnam * 3500

ma 7 jun vr 2 jul 1768 1941 2947

vr 2 jul vr 9 jul 2 2091 3171

vr 9 jul ma 23 aug Vakantie 1616 2091 2695

ma 23 aug ma 30 aug 1904 2091 3171

ma 30 aug ma 6 sept 1768 2091 2947

ma 6 sept vr 15 okt 1768 1941 2947

vr 15 okt ma 25 okt Herfstvakantie 1904 2091 2947

ma 25 okt zo 31 okt * 1768 1941 2947

* Afwijkende periode: aankomst- en/ of vertrekdag anders dan maandag of vrijdag

OVERIGE TARIEVEN

Toeristenbelasting p.p.p.n. 1,80

Keukenlinnenpakket 4,00

Handdoekenpakket 4,00

Kinderbedje of kinderstoeltje per reservering gratis

Linnenpakket inclusief

Buitenkeuken (Gas BBQ) inclusief

De tarieven zijn inclusief BTW 

INCHECKEN

Bij aankomst kunt u zich melden bij de receptie, hier krijgt u de sleutel en de

parkeerkaarten. U kunt vanaf 15:00 uur in de accommodatie. 

UITCHECKEN

Wilt u op de dag van vertrek de Bakkums Hoeve verlaten voor 10:00 uur?

De sleutel kunt u inleveren bij de receptie.

CATERING

Catering kan geregeld worden met onze partners Op de Hoek, De Spar Bakkum 

of eventuele andere cateraars. Voor meer informatie neem contact op met de receptie

TARIEVEN 2021 - BAKKUMS HOEVE

 en vraag naar Luke of Daan.



BAKKUMS HOEVE ZAKELIJK

Bakkums Hoeve is uitstekend geschikt voor zakelijke bijeenkomsten. U kunt hier samenkomen

in een informele sfeer. Vooral creatieve sessies zijn erg geschikt voor deze accommodatie. 

Er zijn diverse mogelijkheden. Zo kunt u er vergaderen, een workshop houden, maar kunt u 

ook overnachten. Er zijn 9 slaapkamers waar u in totaal met 26 personen kunt overnachten. 

U kunt kiezen uit een standaardpakket maar natuurlijk kunnen we ook een pakket op maat

voor u samenstellen.

Prijzen (excl. btw)

* Inclusief koffie/thee en draadloos internet 

Dagverblijf Bakkums Hoeve  (9.00 uur - 20.00 uur) 545

Een overnachting bij een dagverblijf (alleen mogelijk tussen 27 maart en 25 oktober) 250

Een extra dagverblijf 195

Toeristenbelasting p.p.p.n. 1,80

Bedlinnen en handdoeken inclusief

OPTIONEEL - kosteloos

Beeldscherm met HDMI-, VGA- en USB-kabel

Whiteborden Kunnen opgehangen worden door de hele accommodatie

Prikbord borden Kunnen opgehangen worden door de hele accommodatie

Flipover

CATERING

Catering kan geregeld worden met onze partners Op de Hoek, De Spar Bakkum of eventuele 

andere cateraars. Voor meer informatie neem contact op met de receptie en vraag naar Luke of Daan.




