Inschrijfformulier Vakantiewoningen 2018
Dit formulier dient per e-mail opgestuurd te worden naar pvkontaktvakantiehuisjes@gmail.com
Ondergetekende, dhr/mw
adres

................................................................................................................

...............................................................................................................................................

postcode

......................

plaats

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

tel. privé

(06)....................................................

tel. werk

...........................................................

email privé! .......................................................................................................................................
email werk! .......................................................................................................................................
werkzaam bij de afdeling! ........................................................./vut/gepensioneerd/statenlid/anders
wenst gedurende .......... weken met .......... personen (svp invullen!),
gebruik te maken van de vakantiegelegenheid te .....................................
Indien overbezet, dan graag te ..................................................................
Of als tweede alternatief te ........................................................................
De voorkeur gaat uit naar week (nummer/s) ..............
van (datum) ...... /...... / 2018 t/m ...... /...... / 2018
Met als tweede keus week (nummer/s) ..............
van (datum) ...... /...... / 2018 t/m ...... /...... / 2018
Voor de aanvraag van een tweede vakantie gelieve u een apart formulier te gebruiken.
In verband met de toewijzing svp onderstaande vragen invullen. (doorhalen wat niet van
toepassing is);
Ondergetekende is/heeft:
!
wel/geen lid van de personeelsvereniging Kontakt
O!
de afgelopen 5 jaar niet gehuurd, wel 2x afgewezen
O!
in de afgelopen 3 jaar niet gehuurd, wel 1x afgewezen
O!
in de afgelopen 3 jaar niet ingeschreven
O!
gebonden aan aangegeven periode ivm! O schoolgaande kinderen
!
! !
!
!
! !
O werkt volgens dienstroosters oid
!
!
!
!
!
!
!
O anders, nl ............………………………………
Door ondertekening geeft u aan, dat u op de hoogte bent van de verhuur- en
annuleringsvoorwaarden.
datum .................................

handtekening

.............................................

ZOZ IVM TE BETALEN TOERISTENBELASTING EN (VERPLICHTE) SCHOONMAAKKOSTEN
WANNEER GEBOEKT WORDT VOOR EWIJK, HARGEN OF KLIMMEN.

Toelichting Toeristenbelasting en verplichte
schoonmaakkosten
In Ewijk en Klimmen moet toeristenbelasting worden betaald. Wij innen dit bij de rekening van de
verhuur van de bungalow. Wij verzoeken u hieronder aan te geven met hoeveel personen en
hoeveel nachten u gebruik gaat maken van de bungalow.
In Ewijk bedraagt de toeristenbelasting € 1,50 per nacht per persoon ongeacht de leeftijd.
In Klimmen bedraagt de toeristenbelasting € 1,40 per nacht per persoon vanaf 6 jaar.
naam

geboortedatum aantal nachten bedrag

De schoonmaakkosten voor Ewijk bedragen € 55,00 (te voldoen bij de receptie).
De schoonmaakkosten voor Hargen bedragen € 50,00.
Voor Klimmen zijn de schoonmaakkosten als volgt:
!
2 personen ! !
€ 40,00
!
3 personen ! !
€ 45,00
!
4 personen ! !
€ 50,00
!
5 personen ! !
€ 55,00
!
6 personen ! !
€ 65,00
De schoonmaakkosten voor Klimmen en Hargen worden bij de nota geïnd.

