
 

 

Prijslijst juli 2021 t/m 31 december 2022 (in euro’s) 
Periode (data) De Repelaerhoeve 

35 personen 

De Mowglihut & 

De Blokhut 

22 personen 

Aantal 

nachten 

Weekend hoog seizoen (apr. t/m okt.) 1920 1130 3 

Weekend midden seizoen (nov. en mrt.) 25 pers 1110 (17,50 p.p.p.n.) 995 3 

Weekend laag seizoen (dec. t/m feb.) 25 pers 1025 (17,50 p.p.p.n.) 890 3 

Week hoog seizoen (apr. t/m okt.) 2725 1735 7 

Week laag seizoen (nov. t/m mrt.) 25 pers. 1575 (11,- p.p.p.n.)  1445 7 

Midweek hoog seizoen (apr. t/m okt.) 1920 1255 4 

Midweek laag seizoen ( sept. t/m mrt.) 25 pers. 1180 (11,- p.p.p.n.) 1045 4 

Halve midweek hoog seizoen (apr. t/m okt.) 1110 695 2 

Halve midweek laag seizoen (nov. t/m mrt.) 25 

pers 

630 (11,- p.p.p.n.) 550 2 

Hemelvaart/ Pinksteren 2240 1355 3 

Pasen (3 nachten)/ Kerst (4 nachten) 2015/2195 1244/1445 3/4 

Kerst week 2195 1445 7 

Oud & Nieuw week 

Midweek na Pasen/ Pinksteren 

2035 

1320 

1355 

845 

7 

3 

Dag verhuur (hele jaar) 425 250 0 

Borgsom 200 200  

*Tarief inclusief  9% btw. 

 

Toelichting: 
- Alle bedragen zijn inclusief schoonmaakkosten,  

      gas, water, elektra en internet (glasvezel) 

- Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. 

- Geen halve midweek verhuur in de vakanties. 

- Repelaerhoeve midden en laagseizoen tarief op basis 

van 25 pers. (extra p.p.p.n. staat er achter) 

- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht. 

- Dekbedden en kussens op de bedden. 

- Lakenpakketten per set € 6,00. Opmaken € 3,75 per bed 

- Badhanddoeken per set € 4,00. 

- Maaltijdverzorging mogelijk. 

- Bezoekers boven het maximale aantal personen van de 

accommodatie betalen € 5,00 per dag. 

- Overige prijzen op aanvraag. 

- In de gebouwen wordt niet gerookt, buiten is hier een 

voorziening voor. 

- Dagverhuur mogelijk in het laagseizoen en / of als last 

minute. 

- Vanaf 23.00 uur moet het buiten stil zijn 

- Huisdieren niet toegestaan. 

 

 

Zoek & Boek op www.wolfskuil.nl   

ook voor foto’s, nieuws en informatie over 

activiteiten 
 

 

 

Enkele reactie van onze gasten 

 

‘Wij hebben een fantastisch weekend gehad! 

De vriendelijkheid van het team was zeer prettig;  

de ruimte rond de Blokhut geweldig, de omgeving was 

prachtig om te fietsen/wandelen, genoten van kampvuur 

en met z’n allen aan de picknick tafel. Wij komen heel  

graag nog eens terug!’ 

C. Kalisvaart’ 

 

‘Prettige sfeer in een zeer mooie omgeving. Woning van 

 alle gemakken voorzien. Goed overleg. Ga zo door.’ 

W. Korrel 

 

‘We hebben gebruik  gemaakt van het weekendmaaltijd 

arrangement. We hebben gesmuld! Het was heel handig 

om zo aan te kunnen schuiven. Ook spelletjes hebben we 

gehuurd. Gezellig’ 

Familie Jonker 

 

  

   

   

   

 

 

 

 
 

http://www.wolfskuil.nl/

