VOOR WIE?
Voor mensen die willen verblijven in een bijzonder en ruim huis
met karakter en charme, die modern comfort en luxe wensen, op
een prachtige plek midden in de natuur waar veel te doen is,
een afgelegen gevoel maar niet overal ver vandaan, veel
privacy maar niet eenzaam.
Voor 8 tot 15 personen (evt. + 8 in slaapzaal) bestaande uit
familieleden, paar gezinnen of een groep vrienden die
met elkaar bezig willen zijn en zich binnen en buiten
vermaken met de vele aanwezige voorzieningen en/of
Twente en/of Duitsland gaan verkennen.
Het Slaaphuis is te huur
• Per week: vrijdag 15.00 – vrijdag 10.00 uur
• Per weekend: vrijdag 15.00 – maandag 10.00
• Per midweek: ma/di 15.00 – do/vr 10.00 uur
UITGANGSPUNTEN:
1. Heidegoed ’t Kluenven is een particulier
bewoonde buitenplaats bestaande uit enkele
architectonisch interessante gebouwen op een
waardevol natuurterrein midden in 30 ha
rustgebied voor wild. De basis is daarom met
respect omgaan met natuur en cultuur, met
rood en groen, met flora en fauna. Daarom
kunnen huisdieren niet en kan roken alleen
op de terrassen worden toegestaan en wordt
verwacht huis en omgeving met passende
zorg te behandelen.
2. Beide bewoners wonen, werken en ontvangen
gasten in en om het Woonhuis en het Werkhuis.
De huurders van het Slaaphuis worden ontvangen en
behandeld als (betalende) gasten van ’t Kluenven.
Bewoners en gasten gaan als “naobers” met elkaar om:
we groeten, we helpen, we zijn gastvrij als het past en
we respecteren elkaars privacy. De drie huizen rondom de
Brink met Pudding en keerlus hebben elk hun eigen
terrassen en liggen voldoende ver van elkaar af om dit
makkelijk te maken.

2019

PRIJZEN SLAAPHUIS in
, incl. 9% BTW:
• Basisprijs per week is
€ 1400 voor 8 P in 4 slk’s
• Basisprijs per weekend is € 1150 voor 8 P in 4 slk’s
• Basisprijs per midweek is € 700 voor 8 P in 4 slk’s
Drie extra slaapkamers: per kamer €
80 per periode
Servicekosten
€
200 per periode
(zie onder Inbegrepen: wat hier zoal onder valt)
In slaapzaal Egberts Lager in vier stapelbedden
8 extra slaapplaatsen:
€ 25 per persoon per periode
Servicekosten
:
€ 50 per periode
(geïsoleerd met vloerverwarming/koeling, douches & toiletten)
Inbegrepen:
• Normaal gebruik van energie, water en haardhout
• Kinderbedje, kinderstoel, box
• Opgemaakte bedden (behalve voor kinderbedje) en handdoeken
• Schoonmaakmiddelen, keukendoeken e.d.
• Uitgebreide keuken (11 gaspitten, 3 ovens, 5 min. vaatwasser, …)
• Koffie/Espressomachines voor filter/bonenkoffie & Nespressocups
• Incidenteel gebruik van was- en droogkamer
• Gebruik van vele sport & spelvoorzieningen voor alle leeftijden
• Rondleiding langs gebouwen en over terrein, ca. 1,5 uur
• Vrije toegang op de paden over het eigen terrein (10 hectare)
• Administratiekosten en toeristenbelasting
Bijkomende kosten:
• Begeleiding gebruik klimparcours € 5 pp; min. € 40, max. €80
• Kosten ontbijt, diner, kookworkshop op aanvraag
Voor wat?
voor het vieren van vakantie of weekend met familie of
vrienden, houden van training of vergadering: heidagen op de
hei!, midweek met golfen &/ fietsen &/ tweetafel bridge…

OVERZICHT VAN SEIZOENSPRIJZEN in 2019:
Laagseizoen: 80 % van basisprijs
08/01 – 15/02

en

29/10 – 17/12

Hoogseizoen: 120 % van basisprijs, cq. de speciale periodeprijs
O&N
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Herfstvakantie
Kerst
O&N

28/12 – 04/01
15/02 – 03/03:
19/04 – 23/04:
26/04 – 06/05:
29/05 – 03/06:
07/06 – 11/06:
11/10 – 28/10
20/12 – 27/12
28/12 – 05/01

Bespreekbaar:
Niet alles kan, maar best wel veel;
alles is bespreekbaar en zo zijn
oplossingen vaak vindbaar.
Fietsen, kookworkshop,
boodschappen service,
catering, bbq,
ontbijt,

reeds verhuurd
‘t Kluenven wordt duurzaam verwarmd en zomers
minimaal hele Slaaphuis: 15P in 7 slk
gekoeld met bodemtemperatuur en beschikt over
€ 1875 ( 4 n88, 15P in 7 slk)
een 30kWh installatie voor zonne-energie. Al het
minimaal hele Slaaphuis: 15P in 7 slk
kraanwater wordt onthard. Afval wordt gescheiden.
€ 2075 ( 5 n88, 15P in 7 slk)
ingezameld.
€ 1875 ( 4 n88, 15P in 7 slk)
minimaal hele Slaaphuis: 15P in 7 slk
€ 2325 ( 7 n88, 15P in 7 slk)
€ 2325 ( 7 n88, 15P in 7 slk) Het Slaaphuis is met zorg ingericht en bevat veel

Overige weken: 100% van basisprijs
Andere aantallen personen of nachten op aanvraag

spullen die zorg verdienen. Daarom is een
borgsom van € 250 verplicht, die zonder schade
binnen 10 dagen na vertrek wordt teruggestort.

Heidegoed ’t Kluenven ziet u graag komen Meegenieten!

Algemene voorwaarden voor de huur van het Slaaphuis op heidegoed ’t Kluenven
1.

Deze algemene voorwaarden zijn wederzijds bindend.

2.

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

3.

Na boeking stuurt ’t Kluenven binnen een week een factuur, tevens bevestiging, en de algemene voorwaarden.

4.

Van de factuur dient € 400 binnen een week te zijn betaald; zo niet dan vervalt de boeking. De rest dient drie maanden
voor aanvang huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen drie maanden het gehele bedrag per direct.

5.

De kosten van waarborgsom en eindschoonmaak dienen bij aankomst contant te worden voldaan; indien er geen
schade is, wordt de borg binnen een week terug geboekt. De borg laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid.

6.

’t Kluenven adviseert een annuleringsverzekering af te sluiten.
Bij annuleren binnen twee maanden voor aanvang van de huurperiode blijft 50% van de huur verschuldigd; bij
annulering binnen één maand het gehele huurbedrag, verminderd met 10% verbruikskosten GEW.

7.

Voor week en weekend verblijf aankomst op vrijdag na 15.00 uur. Na week vertrek op vrijdag voor 10.00 uur; na
weekend vertrek op zondag of op maandag voor 10.00 uur. Afwijkende afspraken alleen mogelijk na overleg.

8.

Voor midweekverblijf aankomst op maandag na 15.00 of dinsdag na 10.00 uur; vertrek op donderdag voor 17.00 of
vrijdag voor 10.00 uur. Afhankelijk van boekingen en schoon maken zijn afwijkende afspraken mogelijk.

9.

Huurder dient gedurende het verblijf zorgvuldig met de natuur, de gebouwen, voorzieningen en overige om te gaan.

10. Huurder dient het (buiten)meubilair, en ook de kussens, niet nodeloos buiten te laten staan en zeker niet in de regen.
11. In het Slaaphuis mag alleen met het afgesproken aantal personen worden overnacht. Voor bezoek geldt dat overdag en
’s avonds het totaal aantal personen niet meer mag zijn dan 16, tenzij vooraf anders overeengekomen.
12. Geluidsapparatuur mag buiten niet hoorbaar zijn op meer dan 20 meter afstand van het Slaaphuis.
13. Parkeren is alleen toegestaan op de parkeerplaatsen tenzij in bijzondere gevallen anders overeengekomen.
14. Honden zijn niet toegestaan in de woning en niet op het terrein.
15. Huurder dient de woning opgeruimd en bezemschoon op te leveren (o.m. bedlinnen, hand- & keukendoeken in de hal,
vaat schoon in de kast, huisvuil in zakken op aangegeven plek, meubels op oorspronkelijke plaats).
16. Jaarlijks vindt een programma Meegenieten op ’t Kluenven plaats (rondleidingen, gastentafels, open dag, incidenteel
een familie/buurt/groepsfeest, schoolbezoek e.d.); meer specifieke informatie te krijgen bij de eigenaar.
17. Het Speelbos en de Kapschuur zijn af en toe ook door anderen in medegebruik. Bij strijdige belangen, die zelden
voorkomen, beslist de beheerder.
18. Huurder is aansprakelijk voor veroorzaakte schade en overlast, ook die van gasten. ’t Kluenven is niet aansprakelijk
voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op zijn terrein of door het gebruik van de voorzieningen;
schadeclaims voortvloeiende uit overlast veroorzaakt door derden; onklaar raken of buiten gebruik zijn van
voorzieningen; mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen. Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde.
De huurder, cq. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen, die uit de
boeking en het verblijf voortvloeien, zowel van hem/haarzelf als van alle leden van de groep en de gasten.
19. Communicatie per e-mail wordt geacht de zelfde rechtskracht te hebben als communicatie op papier.
20. Voor vragen, verzoeken, tips en wat dies meer zij kunt u altijd contact opnemen met de eigenaar op 0651 867 354.
21. Verzoeken om informatie over beschikbaarheid, prijzen e.d. bij voorkeur per e-mail aan postbus@kluenven.nl .

