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Tijdelijke woonruimte nodig?  

Bent u op zoek naar tijdelijke woonruimte? Informeer dan eens naar de Bergalows op Vakantiepark 

de Luttenberg. In deze compleet ingerichte chalets zult u veel meer privacy, comfort en thuisgevoel 

ervaren dan in een hotelkamer. Van oktober 2021 tot april 2022 is deze tijdelijke comfortabele 

woonruimte beschikbaar voor mensen die bijvoorbeeld een overbrugging zoeken tussen twee 

woningen. 

Voelt u zich direct thuis!  

Eén voet over de drempel van onze comfortabele Bergalows en u voelt zich meteen thuis. Wij 

hebben 3 types in de verhuur:  

• Bergalow 2 met 2 slaapkamers, geschikt voor maximaal 5 personen 
• Bergalow 2 de luxe is qua indeling gelijk aan Bergalow 2 maar heeft als extra een losse overkapping 
en sowieso een parkeerplaats.  
• Bergalow 2 extra luxe met wederom 2 slaapkamers. Dit zijn diverse  bergalows die verschillend zijn 
ingericht met elk een eigen extra luxe. 
• Bergalow 3, met 3 slaapkamers en 2 badkamers is geschikt voor maximaal 6 personen. 
• Bergalow 3 de luxe,  ruimer dan de gewone bergalow 3 met dezelfde indeling. 
 

Alle chalets hebben een woonkamer met kleuren tv, draadloze internetverbinding en een open 

keuken met volledige inventaris. Uiteraard zijn de chalets voorzien van CV, dus ook in de koude 

wintermaanden heeft u hier een aangenaam verblijf. ’s Avonds na een vermoeiende dag kruipt u 

heerlijk in een tweepersoonsbed (140x200cm) en geniet u van het gemak van een eigen douche, 

toilet en wastafel in de badkamer.  

In enkele bergalows is uw huisdier ook van harte welkom. In de volgende bergalows is één huisdier 

toegestaan:  

• Bergalow 2: 97, 336, 338 en 340  
• Bergalow 2 de luxe: 34, 35 en 55  
• Bergalow 3: 29 en 32  
• Bergalow 2 extra luxe: 51 
• Bergalow 3 de luxe : 30, 47, 48, 52 en 81  

 
Katten zijn niet toegestaan 

 



 

 

 

Ontdek onze scherpe tarieven  

Langverhuur is al mogelijk vanaf € 575,- per maand! Wel komt hier het energieverbruik, 

eindschoonmaak van € 75,00 en de eerste maand een maandhuur borg bij. Onze contracten hebben 

een opzegtermijn van 1 maand en de accommodaties zijn volledig gemeubileerd. Kortom: geen 

gedoe!  

 Oktober November t/m Maart 

Bergalow 2 € 750,00 € 575,00 

Bergalow 2 de luxe € 775,00 € 600,00 

Bergalow 3 € 815,00 € 650,00 

Bergalow 2 extra Luxe € 875,00 € 700,00 

Bergalow 3 de luxe € 925,00 € 750,00 

 

Goed om te weten over onze tarieven  

Minimaal verblijf van 2 maanden.  Kortere verblijven zijn op aanvraag    
Borg maandhuur    €575 / €600/ €650/ €700 /€750 afhankelijk van het type 
Hond     €15 per maand, per hond 
Wassen     €5,50 wasmachines en drogers te gebruiken in de wasserette 
Drogen      €2,00 wasmachines en drogers te gebruiken in de wasserette 
 

Interesse?  

Neemt u dan telefonisch of via e-mail contact met ons op en wij maken graag een offerte voor u op 

maat. Kunt u ons dan gelijk een recente inkomensverklaring/loonstrook sturen? Zo kunnen wij 

bepalen of u in aanmerking komt voor een chalet. Daarnaast dient u zich te kunnen legitimeren met 

een origineel en geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Uiteraard bent u ook 

van harte welkom om een keer langs te komen, bij voorkeur op afspraak. 

De energietarieven die momenteel doorberekend worden (onder voorbehoud van wijzigingen) zijn:  

Gas €0,74 per m3 Water: €2,20 per m3 Elektra: €0,21 per kWh 


