Vanaf 1 februari zullen de Dagopvangkaarten en de Logeerkaarten een
nieuwe naam krijgen nl;
Holiday XS = extra small -Was alleen slapen/ c/q overnachting

Holiday S = Small – Was alleen uitlaten
Holiday L = Large - Was alleen Dagopvang tot 16 00 uur
Holiday XL = Extra Large – was Dagopvang tot 23 00 uur
Holiday XXL = Extra Extra Large – was Logeerkaart

Holiday XS = Extra Small = Alleen een overnachting.
1 hond
= ------------------------------------------------------------------------------------ 5,00
2 honden = -------------------------------------------------------------------------------------10,00
3 honden = -------------------------------------------------------------------------------------15,00

Holiday S = Small = Uitlaatkaart ochtend of middagwandeling*
1 hond = 14,00 per wandeling incl. ophalen en thuis brengen
Uitlaatkaart in eenheden van 5 wandelingen --------------------------------------------70,00
2 honden = 19,00 per wandeling incl. ophalen en thuis brengen
Uitlaatkaart in eenheden van 5 wandelingen --------------------------------------------95,00
3 honden = 28,00 per wandeling incl. ophalen en thuis brengen
Uitlaatkaart in eenheden van 5 wandelingen ------------------------------------------140,00

Holiday L = Large = Dagopvang van 7 00 uur tot 16 00
uur inclusief twee wandelingen in ons eigen bos.*
1 hond = 14,00 per dag
Dagopvangkaart in eenheden van 5 dagen tot 16.00 uur -----------------------------70,00

2 honden = 22,00 per dag
Dagopvangkaart in eenheden van 5 dagen tot 16.00 uur ----------------------------110,00
3 honden = 32,00 per dag
Dagopvangkaart in eenheden van 5 dagen tot 16.00 uur ----------------------------160,00

Holiday XL = Extra Large

=

Dagopvang van 7 00 tot 23 00

Inclusief twee wandelingen in ons eigen bos.*
1 hond = 16,00 per dag
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen tot 23.00 uur ----------------------------------80.00
2 honden = 24,00 per dag
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen tot 23.00 uur --------------------------------120,00
3 honden = 35,00 per dag
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen tot 23.00 uur ---------------------------------175,00

Holiday XXL = Extra Extra Large = Vakantie opvang dag&nacht**
I hond
= 16,00 euro per dag+nacht 24.00 uur opvang
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen
(in week 30 t/m 35 - 4,00 per/dag HUS- zomer toeslag----------------------------------------------------80,00

2 honden = 24,00 euro per dag+nacht 24.00 uur opvang
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen.
(in week 30 t/m 35 – 4,00 per/dag HUS- zomer toeslag) -----------------------------------------120,00
3 honden = 35,00 euro per dag+nacht 24.00 uur opvang
Logeerkaart in eenheden van 5 dagen.
(in week 30 t/m 35 – 4,00 per/dag HUS zomer toeslag) ------------------------------------------175.00

Holiday Vers = Vers-vlees
Per hond per dag (ochtend en avond) -----------------------------------------------------5,00
* = De wandelingen zijn alle dagen in ochtend.
van 10 00 tot 11.00 uur en in de middag van 15 00 tot 16 00 uur in ons eigen
bos. Bosbadlaan Baarn (Tom-Tom weet de weg)

** = De haal en brengdag rekenen wij als logeerdag.
________________________________________________________________________
Alle tarieven zijn incl. 21% BTW
excl. voeding
excl. 4,00 per/dag HUS toeslag in week 30 t/m 35
excl. 5,00 Calamiteiten verzekering (vraag naar de voorwaarden)
Annuleren ; 6 maanden voor uw vakantie gratis – 3 maanden voor uw vak. 50% restitutie – 1
maand voor uw vak. 10% restitutie – Daarna 0% restitutie.

Holidday Tuin = Aanleg en onderhoud van uw tuin
Aanleg nieuwe bestrating -----------all-in per/m2 ---------------------------------------20,00
Aanpassing bestaande bestrating all-in per/m2 – excl. ontruimen -----------------25,00
Voorjaar, zomer, herfst en/of winter klaar maken van uw tuin per man uur----25,00
Snoei-werkzaamheden zoals Dak-Platanen, Lei-Linde,
hagen van Laurieren, en Beuken haag. incl. afvoer – per man uur ----------------35,00
Overige werkzaamheden op aanvraag en met offerte en een aanneem bedrag.
Holiday Kat = Verzorging aan huis.

Dagelijks verzorgen van uw kat/ten
eten &drinken geven, schoonmaken v/d bak.
Verzorgen van de post, de planten en het zetten van de kliko aan de straat.
Eenheden van 5 dagen excl. reiskosten.---------------------------------------------------50,00
Reiskosten per k/m visa/versa per verzorg bezoek --------------------------------------0,25

Holiday Bewonen = Het bewonen/bewaken van uw huis.
Oppas bij u thuis, bewonen van uw huis, verzorgen van uw post, zorgen voor de planten in
huis en het maaien van het gras.
Eenheden van 5 dagen/nachten. ----------------------------------------------------------150,00
Oppas bij u thuis en zorgen voor 1 hond, verzorgen van uw post, zorgen voor de planten in
huis en het maaien van het gras.

Eenheden van 5 dagen/nachten. ----------------------------------------------------------175,00
Elk meer dier in overleg en met een meerprijs per/dag van -- ------------------------5,00

Holiday Strijken = Uw strijk-werk is ons prijk - werk.
4 dagen (kwartet) Van dinsdag t/m vrijdag staat het strijkteam voor u klaar
Schoon gewassen strijkgoed in de ochtend gebracht, staat vanaf 16 00 uur gestreken en
verpakt voor u klaar.
Prijslijst op aanvraag – SMS of App naar het Strijk-kwartet 06 250 74 396 of mail
naar info@holidaydogs.nl
Uw eerste strijk opdracht doen wij ter introductie voor u gratis.
Bij elke aflevering ontvangt u een nieuw mutatie formuliertje.

Holiday Aanbieding = Korting in de maand januari
voor de vroeg boekkers
Deze prijslijst gaat in vanaf 1 februari 2016.
- Alle in de maand januari gekochte en betaalde Dag&Vakantiekaarten ontvangt u voor de
oude prijzen van 2015.
- Uw voordeel is dus 5,00 per kaart
- Voor de weken 30 t/m 35 kunnen slechts een beperkt aantal honden/baasjes van deze
Dag&Vakantiekaarten korting gebruik maken. De beschikbaarheid is onderhevig aan het

“Wie het eerst komt, wie het eerst maalt” principe.
Andere data hebben geen beperking.

Logeren bij Holidaydogs.nl is altijd Joepie !

