
Brüninghaus 
 

Josef Möhlenkamp 
Wachtelstraße 1 
26871 Aschendorf     Duitslnad 
Telefoon:   +49 49 62 – 8 34 
Mobiel:      +49 1 73 – 7 04 07 75 
Fax:         +49 49 62 – 90 98 97 

 
Sergej Mandrigin 
Emdener Straße 38 * 26871 Aschendorf 

(nur Ankunft und Verpflegung) 
Tel. + Fax: +49 49 62 – 69 26 24 
 
josef.moehlenkamp@ewetel.net 
reservierung@brueninghaus-aschendorf.de 
 
Bekijk onze website: 
www.brueninghaus-aschendorf.de 
 
Adres en telefoonnummer vermelden s.v.p.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huurovereenkomst 
- Zelf voor eten en drinken zorgen - 
 
Object: Brüninghaus in Aschendorf (D), Emdener Straße 38 
 

Wij bevestigen uw verblijf in onze accommodatie 
 

van ______________ tot ______________ . 
 

Wij hebben voor deze periode ___________ gasten bindend 
opgenomen in onze boekingsplanning. 
 

Het definitieve aantal deelnemers en de precieze aankomsttijd gelieve 
uiterlijk 8 dagen voor aankomst doorgeven aan de verhuurder: 
Tel.: +49 – (0)4962 – 69 26 24. Indien meer dan 4 personen 
verhinderd zijn, brengen wij voor elke verdere deelnemer een bedrag 
van 50% van de aangegeven verblijfsprijs in rekening voor o.a. de 
verblijfsduur. 
 

Wijzigen of annuleren van de huurovereenkomst is mogelijk tot vier 
weken voor aanvang van het verblijf. Dit gelieve doorgeven aan de 
verhuurder. 
Na het verstrijken van deze termijn is 50% van het huurbedrag 
verschuldigd, indien de accommodatie niet  verhuurd kan worden. 
 

De accommodatie is geschikt voor rolstoelers. 
 

Wij brengen per dag en deelnemer onderstaand bedrag in rekening 
voor de accommodatie en het gebruik van de inventaris. 
 

Elke vorm van schade aan de inventaris wordt in rekening gebracht. 
 

Betaling: 
Huursom zo mogelijk contant betalen; gebruik keuken en schoon- 
maakkosten altijd contant betalen. 
 

Prijzen per dag en deelnemer 
 

 Kinderen 
(tot 14 jaar) 

Euro 

Jongeren / 
Volwassenen 

Euro 

Overnachtingen 
voor één nacht 

Euro 

in de Remise 
(alleen volwassenen) 

Euro 

Zelf voor eten en drinken 
zorgen 
Euro 

Overnachting 7,00 9,00 11,00 11,00 7,00 / 9,00 / 11,00 

Ontbijt 4,00 4,00 / 5,00 5,00 5,00 Alleen met ervaren 
keukenpersoneel  

2,00 € voor huismeester 
per dag en persoon plus 
electriciteit in de keuken 

Lunch 
(incl. drankjes   
en toetje) 

6,00 6,00 / 7,00 7,00 7,00 

Avondeten 4,00 4,00 / 5,00 5,00 5,00 

Bedlinnen (eenmalig) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Schoonmaakkosten 
per deelnemer 

5,00 5,00 5,00 5,00 
5,00 

 

Bedlinnen dient u zelf mee te nemen (is ook te huur - zie bovenstaand prijsoverzicht); 
slaapzakken zijn niet toegestaan. 
 
        Wij willen het bedlinnen huren. 
 
Handdoeken dient u zelf mee te nemen. 
 
 
 
__________________________ _______________ _________________________ 
         Verantwoordelijke groepsleider            Datum                        Verhuurder 

 

       Graag 1 exemplaar per omgaande ondertekend retour. 
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