
PRIJZEN 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het huren van De Krukel en De Boem.  
In het algemeen geldt dat u kunt inchecken om 15 uur en dient uit te checken om 10.00 uur.  
In- en uitchecken kunnen op de dag van uw keuze.  
Huurmogelijkheden: 
 

- Per week (voordeliger dan een kortere reservering) 
- Per dag (met een minimum van twee dagen) 

 
Voor het huren van De Boem en De Krukel gelden verschillende prijzen voor de verschillende 
periodes van het jaar. Tijdens schoolvakanties & feestdagen gelden weer andere prijzen. 
 
De eindschoonmaak is, zoals bijna overal op Texel, verplicht en kost € 65,-. Dat bedrag komt bovenop 
de prijzen die u hieronder aantreft. U hoeft dus niet schoon te maken voordat u vertrekt. Wij 
rekenen er wel op dat u het huisje redelijk achterlaat, dus bijvoorbeeld geen vieze afwas met 
etensresten. Eigenlijk zoals u het thuis ook normaal acht.  
 
 

2019 
 

01-09-2019 / 10-11-2019 
(September & deel oktober) 
 

€ 425,- (per week)   
€ 75,- (per dag met een minimum van twee dagen)  

 
 

11-10-2019 / 26-10-2019 
(Herfstvakantie) 
 

€ 545,- (week)   
€ 85,- (per dag met een minimum van twee dagen)  

 
27-10-2019 / 19-12-2019 
(November & deel december) 
 

€ 425,- (per week)   
€ 75,- (per dag met een minimum van twee dagen)  

 
20-12-2019 / 04-01-2020 
(Kerstvakantie)  
 

€ 595,- (week)   
€ 90,- (per dag met een minimum van twee dagen)  



PRIJZEN 2020 

 

05-01 / 13-02   

(Januari & deel februari) 
 

€ 455 (per week)   
€ 85 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 
    

14-02 / 29-02   

(Voorjaarsvakantie) 
 

€ 575 (per week)   
€ 95 (per dag, met een minimum van twee dagen)  
 

01-03 / 09-04   

(Maart & deel april) 
 

€ 455 (per week)   
€ 85 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 
 

10-04 / 13-04   

(Paasweekend)     
 

€ 345 (drie nachten)  
€ 125 (per dag, met een minimum van twee dagen)  
 

14-04 / 23-04   

(Deel van april)     
 

€ 455 (per week)  
€ 85 (per dag, met een minimum van twee dagen)  
 

 

24-04 / 02-05   

(Meivakantie)      
 
€ 575 (per week)   
€ 95 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 
 

03-05 / 20-05   

(Deel van mei) 
  
€ 525 (per week)   
€ 90 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

       



 

21-05 / 24-05   

(Hemelvaartweekend) 
 
€ 345 (drie nachten)  
€ 125 (per dag, met een minimum van twee dagen)  
  

24-05 / 28-05  

(Enkele dagen in mei) 
 
€ 90 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 

29-05 / 01-06   

(Pinksterweekend) 
 

€ 345 (drie nachten)  
€ 125 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 

01-06 / 02-07 

(Juni) 
  

€ 525 (per week)   
€ 90 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 
03-07 / 29-08   

(Zomervakantie )     
 

€ 795 (per week)   
€ 125 (per dag, met een minimum van twee dagen)  
 

30-08 / 08-10   

(September & deel oktober)  
 

€ 525 (per week)   
€ 90 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

     
 

09-10 / 24-10   

(Herfstvakantie)      
 

€ 575 (per week)   
€ 95 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 

25-10 / 17-12 

(Deel oktober, november & deel december 
 

€ 455 (per week)   
€ 85 (per dag, met een minimum van twee dagen)  



 
18-12 / 02-01   

(Kerstvakantie)      
 

€ 575 (per week)   
€ 95 (per dag, met een minimum van twee dagen)  

 
 

 


