Onze prijzen

Onze kamers:

Onze studio's:

Wij bieden standaard studentenkamers met
een plafondventilator. Bij deze kamers maak
je per etage gebruik van de centrale keuken,
douches en toiletten. Exclusief: linnengoed
(hoofdkussen, laken etc) en handdoeken.
Deze zijn apart bij te bestellen. De huurprijs
van de kamers is inclusief gebruik van water,
elektra, WIFI en 6% OB (omzetbelasting).

Wij bieden een tweetal standaard studio's met plafondventilator.
Bij onze studio's heb je je eigen (mini) koelkast, toilet, douche en
keuken. De studio's zijn exclusief: linnengoed (hoofdkussen, laken
etc.) en handdoeken. Deze zijn apart bij te bestellen. De huurprijs
van de studio's is inclusief gebruik van water, elektra, WIFI en 6%
OB (omzetbelasting).

Prijs voor een standaardkamer per maand
voor 1 persoon is vanaf: ANG 850,00

Prijs voor studio 1 (1 persoons studio) per maand: ANG 1.050,00
Prijs voor studio 2 bij gebruik met 1 persoon per maand:
ANG 1.175,00
Prijs voor studio 2 bij gebruik met 2 personen per maand:
ANG 1.400,00

Hoe verloopt ons proces? Heb je interesse en wil je een reservering of optie plaatsen? Neem dan contact
met ons op. Je ontvangt van ons een reactie met een geplande berekening van de kosten. Wij hanteren een
minimum verblijf van 2 weken. Als dit akkoord is, dan leggen we je gegevens vast en maken de
huurovereenkomst op. Let op! Je reservering is pas definitief als de documenten getekend zijn en de 1e
betaling (borg + 1e maand huur) bij ons ontvangen zijn.

Hoeveel borg moet ik betalen? Bij een verblijf van meer dan 3 maanden geldt een borgbedrag bij de
studentenkamers van ANG 1.250,00. Voor de studio's geldt een borg van ANG 1.500,00. Bij een verblijf
korter dan 3 maanden hanteren wij een gereduceerd tarief van één maand huur.
Welke overige kosten komen hier nog bij? Voor alle boekingen staan een drietal vaste extra's die
afgerekend moeten worden bij vertrek. Dit zijn eénmalige schoonmaakkosten: ANG 105,00, reinigingskosten voor de molton: ANG 10,00 en de totale administratiekosten van jouw verblijf: ANG 42,00. Deze
bedragen zijn exclusief 6% OB.

Geïnteresseerd? Neem dan nu contact met ons op!
Email: info@curacao-huisvesting.com

Pakketten

LINNENPAKKET:

HANDDOEKENPAKKET:

Elk linnenpakket bevat:
1 hoofdkussen
1 kussensloop
1 hoeslaken
1 laken
in neutrale kleuren.

Elk handdoekenpakket bevat:
2 handdoeken
(maat 0.50 x 1.00 cm)
in neutrale kleuren.

Prijs per pakket: Nafl. 75,00.

Prijs per pakket: Nafl. 25,00.

Combinatie-prijs:
Koop je beide pakketten in één keer, dan betaal je slechts: Nafl. 89,00.

Belangrijk:
Bij bestelling vòòraf aan je verblijf, ligt dit pakket bij aankomst klaar in
je kamer.
Bij bestelling tijdens je verblijf, volgt levering binnen 24 uur.
Betaling:
Het bedrag wordt in de facturering van je huur meegenomen, zodat je
geen onnodige extra bankkosten hebt. Overschrijving geschiedt per
bank. Wij nemen geen cash betalingen aan.
Bestellen? Stuur jouw bestelling naar onderstaand adres.

Email: info@curacao-huisvesting.com

