Tarieven Blierherne 2017 en 2018

				
Product
Verhuur per nacht hoogseizoen1
middenseizoen2
laagseizoen3
Borg
Schoonmaakkosten
Reserveringskosten
Toeristenbelasting
Tijdstip van aankomst
Tijdstip van vertrek
Verblijf op zondag tot 15.00 u
Verblijf op zondag tot 18.00 u
Lang weekend tot ma.mo. 11.00 uur
slaapkamers /zalen beneden
slaapzalen boven
rolstoelgeschikt
badkamers beneden
badkamers boven
dagverblijf beneden
dagverblijf boven
keuken beneden
bergzolder boven
draadloos internet

2017
2018
410 euro
420 euro
15% korting
15% korting
25% korting
25% korting
250 euro
225 euro4
185 euro
185 euro
25 euro
25 euro
1,66 euro p.p.p.n.
1,83 p.p.p.n.
na 15.00 uur
voor 11.00 uur
50 euro extra
100 euro extra
50% korting op de laatste nacht5
1 x 3, 7 x 4 persoons
zaal 1: 12 p, zaal 2: 12 p.
ja, een vertrek
bij elk slaapvertrek
bij elk slaapvertrek
ja
ja
ja
ja
gratis

De maanden april tot en met september
2
De maanden maart en oktober
3
De maanden januari, februari, november en december
Bij verblijf langer dan 7 nachten wordt de borg verdubbeld
5
Geldt niet als maandag een feestdag is
1

4
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Praktische informatie
Het adres en postcode van Blierherne: Duinlandsweg 95, 9163 KL Nes-Ameland.
Op Blierherne verblijft u helemaal zelfstandig met uw eigen groep.
Belangrijk om te weten is wat u mee moet nemen:
Kussenslopen, matrashoeslakens, dekbed of slaapzak, handdoeken, theedoeken, sop doeken
U dient alle proviand en schoonmaakspullen zelf aan te schaffen.
Bij De Linnenkast in Hollum kunt u desgewenst dekbedden en linnengoed huren. Adressen staan
verderop.
Via onze website kunt u fietsen huren bij Kiewiet. Ze kunnen bezorgd worden op Blierherne.
De supermarkten Jumbo Nes en Spar Nes bezorgen goederen tegen vergoeding op Blierherne. Tot
in de koelkast. Zie voor adressen verderop.
De keuken: Bestek, pannen, wasmachine, magnetron en vaatwasser: alles is aanwezig. Er is geen
frituur. Er kan wel gebarbecued worden. Blierherne heeft tv, geen radio. Gasten kunnen gratis
gebruik maken van internet. Er is een kinderstoel, -box en -bedje aanwezig.
Roken in Blierherne is verboden.
Het maken van een kampvuur is ten strengste verboden. De politie kan wel toestemming geven voor een vuur op het strand. Verstrekte vergunningen worden daadwerkelijk gecontroleerd!
Het meenemen van honden is toegestaan, mits ze niet op de slaapzalen komen en het verblijf na
afloop goed wordt schoongemaakt.
Mocht u bepaalde informatie over Blierherne niet kunnen vinden, dan kunt u een van de onderstaande mensen bellen:
Algemene zaken: Meile Zijlstra, 06-11451334 (tussen 18.00 en 19.00 uur)
Reserveringen: Durk Geertsma, 06-20448704.
Leefregels
- We verwachten dat u Blierherne en ons terrein ‘als een goede huismoeder en huisvader’ gebruikt. Zie daarvoor ook de verhuurvoorwaarden.
- U dient het gebouw bij vertrek veegschoon achter te laten. Onze beheerder loopt bij vertrek met
u door het gebouw. Daarbij wordt gelet op de volgende punten:
* Zijn alle vertrekken veegschoon opgeleverd?
* Is de keuken opgeruimd?
* Is het terrein opgeruimd?
* Zijn koelkast, vriezer en afwasmachine leeg?
* Is de keukeninventaris (nog) compleet?
* Zijn alle prullenbakken geleegd?
* Zijn de meterstanden van water, gas- en elektra genoteerd?
Deze checklijst dient na vertrek door beide partijen ondertekend te worden.
Andere antwoorden op praktische zaken zijn te vinden op de website onder het kopje FAQ: veelgestelde vragen.
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Verhuurvoorwaarden
- De verhuur van Blierherne geschiedt per overnachting.
- Behalve de huurprijs worden schoonmaakkosten en reserveringskosten in rekening gebracht.
- De door de gemeente Ameland verplichte toeristenbelasting wordt vanaf reserveringsnummer
305 doorberekend aan de gasten.
- Ook wordt borg berekend. De borg wordt na het verblijf terugbetaald. Hierop worden
de kosten van de verbruikte energie en water afgetrokken. Ook de kosten
van herstel van eventuele schade worden met de borg verrekend. Blijkt dat bedrag te
gering te zijn, dan volgt een navordering.
Terugbetaling van het restant borg: we streven ernaar dat binnen zes weken te doen.
-Gasten dienen zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
- De betalingen geschieden in twee termijnen: 30% aanbetaling, twee weken na de
boeking en 70% acht weken voor aankomst.
- Als binnen 4 weken na de boeking de 30% aanbetaling niet is betaald, dan wordt de
boeking geannuleerd.
- Na betaling van de volledige huurprijs krijgt u een bewijs van toegang. Dat wordt per e-mail
toegestuurd.
-Last minutes: Wie Blierherne boekt voor een datum die binnen de eerstvolgende acht weken
ligt, krijgt 10% korting op de verblijfskosten. De gehele betaling moet veertien dagen na boeking
voldaan zijn.
- De huurprijs wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en via de website
www.blierherne.nl gecommuniceerd.
- In geval van annulering is een bedrag verschuldigd aan de stichting Blierherne.
* bij annulering tussen 12 en 6 maanden voor ingangsdatum: 30% van de
overeengekomen prijs.
* bij annulering tussen 4 en 6 maanden voor ingangsdatum: 70% van de
overeengekomen prijs.
* bij annulering tussen 2 en 4 maanden voor ingangsdatum: 80% van de
overeengekomen prijs.
* bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum: 95% van de
overeengekomen prijs.
* bij annulering op of na de dag van aankomst: 100% van de overeengekomen prijs.
- Voortijdig vertrek leidt niet tot restitutie van gelden.
Handige adressen
Supermarkten: Jumbo Nes, Hoge Eggenweg 6, 9163 JP Nes Ameland, 0519-542009,
www.jumbosupermarkten.nl;
Spar Van der Veen, Torenstraat 7, 9153 HD Nes Ameland, 0519-542204,
www.spar-nesameland.nl;
Taxi-bedrijven: Cosi-Tax Ameland, Achterdijken 84, 9163 JV Nes Ameland, 0519-543200,
www.cosi.tax.nl;
Doe-dingen op Ameland: www.amelandextra.nl
Linnen en dekbedden: De Linnenkast, Fabrieksweg 16, 9161 CG Hollum Ameland, 0519-556569
www.delinnenkast.nl
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Routebeschrijving naar Kampeerboerderij Blierherne
1.Vertrek vanaf de veerhaven, rij/loop 655 m
2. Neem op de rotonde de 1ste afslag naar Bureweg 1,1 km
3. Sla linksaf naar de Kardinaal de Jongweg 22 m
4. Sla rechtsaf richting Bramerduinenpad 69 m
5. Ga rechtdoor op Bramerduinenpad 130 m
6. Sla rechtsaf naar de Duinlandsweg 300 m
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