
Huur tarieven voor tijdelijk verblijf

Woonhuizen

Bungalowpark 't Eekhoornnest

Birkstraat 118, 3768HL SOEST

 email: info@eekhoornnest.nl

Deze woningen worden voor minimaal 2 maanden tot maximaal 2 jaar aaneengesloten voor onderstaande prijzen verhuurd en zijn volledig gemeubileerd,     

en gestoffeerd met volledige inventaris zoals bestek, en servies. Dekbedden, kussens maar ook telefoon en internetaansluiting is aanwezig.  

Schoonmaak en linnengoed/handdoeken kunnen door het 't Eekhoornnest verzorgd worden. Een borg van een halve maand wordt vooruit verlangd.

Het park is goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Dichtbij winkels in Soest en Amersfoort. Bezichtiging na afspraak mogelijk. Online reserveren niet 

mogelijk.

Alle voordelen op een rijtje:

Volledig gestoffeerd en gemeubileerd inclusief serviesgoed, LED TV met standaard Ziggo kanalen, telefoon en internetaansluiting.

Services kunnen verzorgd worden via het bungalowpark.

Geen langlopende contracten met opzegtermijn van 2 maanden vanaf schriftelijke opzegging (aankomst of vertrek op maandag of vrijdag).

*************************************************************************************************************************************

"Voorhuis"

Prachtig gelegen woning (geschakeld) met 3 slaapkamers, 

grote woonkamer met uitzicht op weilanden.

badkamer met douche en ligbad.

Wasmachine, droger en vaatwasser aanwezig. Eindschoonmaak € 125.=

100 m² - Max. 5 personen

Prijs per maand:   € 1800,= excl. energie

Prijs op basis van minimale verhuur van  twee maanden.

*************************************************************************************************************************************

"Duinpieper"

Deze woning staat op landgoed de Groene Duinen en hebben wij de Duinpieper genoemd. Voorzien van 2 

slaapkamers, keuken, badkamer met douche, wasmachine en droger.

Prachtig in de natuur gelegen en loopt zo de Soester duinen en bossen in. Eindschoonmaak € 75.=

50 m² - Max. 4 personen

Prijs per maand: € 1150,= excl. energie

Prijs op basis van minimale verhuur van twee maanden.

************************************************************************************************************************************

"Kiwi"

Gelegen aan het sportveld met uw eigen grote tuin. Prachtig uitzicht en veel ruimte. 

Voorzien van 3 slaapkamers, keuken met oven en vaatwasser, badkamer met douche en 

combi wasmachine/droger. Vloerverwarming met natuurstenen vloer. 

Eindschoonmaak € 120,=. Borg € 760,-

100 m²  - Max. 6 personen

Prijs per maand: € 2000,= excl. energie

Prijs op basis van minimale verhuur van twee maanden.
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"Spotvogel"

Prachtig gelegen (geschakelde)  woning met 3 slaapkamers, 

grote woonkamer met allesbrander,

badkamer met douche en ligbad.

Wasmachine, droger en vaatwasser aanwezig. Eindschoonmaak € 175.=, Borg € 925,-

216 m² - Max. 6 personen

Prijs per maand:   € 2050,= excl. energie.

Prijs op basis van minimale verhuur van  twee maanden.

******************************************************************************************************************************

"Kievit"

Prachtig gelegen (geschakelde) woning met 3 slaapkamers, 

grote woonkamer en tuin met uitzicht over de paarden van het weiland.

badkamer met douche en ligbad.

Wasmachine, droger en vaatwasser aanwezig. Eindschoonmaak € 175.=, Borg € 925,-

200 m² - Max. 6 personen

Prijs per maand: € 2050,= excl. energie.

Prijs op basis van minimale verhuur van  twee maanden.

********************************************************************************************************************************

"Flamingo"

Deze grote woning staat op het landgoed "de Groene Duinen"

met uitzicht op de Korte Duinen.

4 slaapkamers, badkamer met douche en ligbad. Grote living met serre.

Openhaard en allesbrander.Luxe keuken. 

Wasmachine, droger en vaatwasser aanwezig. Eindschoonmaak € 175.=

300 m² - Max. 8 personen

Prijs per maand:   € 3750.= € 3500,= excl. energie.

Prijs op basis van minimale verhuur van  twee maanden.


