
VILLA

PANSEIKU

VISIT THE CARIBBEAN 

Heerlijk genieten van een tropische vakantie op Curaçao  



J A N T H I E L

CURACAO

V A N A F  €  1 3 5 -  P E R  N A C H T
O B V  4  P E R S O N E N  E N  M I N .  7  N A C H T E N



Deze prachtige ruime villa is gelegen in oost-jan thiel waardoor in slechts 5 minuten bij
mambo beach of jan thiel beach bent.

De villa beschikt over vier slaapkamers en twee badkamers, waarvan er één slaapkamer
uitgebreid kan worden met twee extra bedden. 

Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning. 

De villa is afgeschermd door een hek en heeft een parkeerplek binnen de poort, waar
ruimte is voor twee auto’s. Hier kunt u uw huurauto dus altijd veilig parkeren. 

U kunt hier dus zonder zorgen heerlijk genieten van uw welverdiende vakantie! 

Bijzonderheden
5 minuten rijden naar: Jan Thiel Beach ( fantastisch strand met restaurants, barretjes,
winkeltjes) en 5 minuten rijden naar: Caracasbaaiweg en Tugboat Beach (gezonken boot
ideale snorkelplaats). 15 minuten rijden naar: Mambo Beach en de bekende boulevard
met restaurants en winkeltjes. 
20 minuten rijden naar: Pontjesbrug, Pietermaai, Otrabanda, Punda Loves You.

B O N  B I N I
 V I L L A  P A N S E I K U



Zon, 
Zwembad
& Genieten 
OSCAR EBBELING



De villa heeft aan de achterkant een

grote veranda waar u met een

uitgebreid gezelschap heerlijk kunt

genieten van de door een

aangename zeewind gekoelde

achtertuin en soms wat harder.

 

Door de vele zon in de tuin is het

een ideale plek voor zon

liefhebbers. 

Hier is ook het zwembad gelegen,

waar u in alle rust lekker kunt

afkoelen van het heerlijke en

verkoelende water.

 

We hebben op deze veranda ook een

goede stevige barbecue voor u

neergezet, want uiteraard kan een

aantal avonden barbecueën niet

ontbreken in het Caribische gebied.

T U I N



De woonkamer heeft een ruime indeling volledig voorzien van nieuwe meubelen. Hier
kunt u ruim met 6 personen heerlijk genieten en tv kijken. 

Ook zijn er voldoende spelletjes aanwezig alsmede diversen boeken. 

Via de tv-box kunnen er films en televisie uit de gehele wereld bekeken worden.
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Alle 3 slaapkamers zijn voorzien van een 2 persoonsbed, ruime kleding kast en is er een
airconditioning aanwezig om de nachten lekker koel te houden. 

 
Alle slaapkamers hebben een bed van 180×200.  Er is zelfs een extra 1 persoonsbed

beschikbaar op de 4e slaapkamer.
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Met een heerlijk gevuld privé zwembad is het aangenaam verkoelen bij de tropische
temperaturen die Curacao kenmerkt. Het zwembad heeft een afmeting van 10 x 4 meter
en is 1,80 diep.

Wekelijks wordt ons zwembad onderhouden door professionals. Hierdoor zullen de
waarden constant zijn en geen huidproblemen  veroorzaken.

P R I V E  Z W E M B A D



Zwembad
Internet
Air conditioning
Tv
Parkeren
Roken niet toegestaan

Voorzieningen

Wij beschikken over 2

campingbedjes alsmede een

kinderbox op aanvraag.

Daarnaast hebben wij ook 2

stretchers ter beschikking als extra

bed.

air-conditioning
garage
internetverbinding
linnengoed inbegrepen
zitkamer
parkeerplaats
handdoeken inbegrepen
wasmachine

Algemeen

In het algemeen hebben de huizen op

curacao geen wam water en is het

water van nature lauw waarmee

heerlijk gedouched of gewassen kan

worden. Er is een boiler met 15 ltr

inhoud voor heet water.

O V E R I G E  I N F O R M A T I E





Prijzen zijn inclusief
Gratis gebruik van Wifi
Verbruik van water tot 5m3 (Meerverbruik water €7,- per
m3)
Gebruik van bad- en handdoeken 

Prijzen zijn exclusief
7% Omzetbelasting (voorheen toeristenbelasting)
Verbruik electra 0,45 ct/KWh
Linnengoed & eindschoonmaak € 150,00 (bij meer dan 10
dagen zal er een extra schoonmaak plaatsvinden a € 95,00
welke zal worden doorbelast of afgerekend worden met
onze beheerders)

Prijzen

De basisprijs is gebaseerd op een verblijf van 4 personen.

Laagseizoen: €135,- PER DAG 
Hoogseizoen (juli/augustus): €150,- PER DAG  
Piekseizoen (Kerst en Nieuwjaar): €175.- PER DAG 

(Voor een extra persoon wordt € 12,50 per nacht in rekening
gebracht).
 
De minimale verblijfsduur is 7 nachten.
Check-in tijd is: tot 16:00 uur. Check-out tijd is: 11:00 uur.
Late check-out tot … (in overleg met onze beheerders) €
75,00

T A R I E V E N

Borg
De borgsom bedraagt € 500,00 voor verblijf van max.
4 weken.



Verbruik water
Water is zeer kostbaar op Curaçao omdat het uit zeewater gewonnen moet worden. Voor

het verbruik vragen wij bij extreem verbruik en vergoeding van € 7,00 per 1 m³ afgerond

naar boven in eenheden van 0,5 m³. Alleen het werkelijke verbruik wordt in rekening

gebracht. Bij aankomst en bij vertrek wordt de meterstand opgenomen.

 

Verbruik elektriciteit
Onnodig gebruik van airconditioning is de grootste oorzaak van een hoog stroomverbruik.

Voor het verbruik van elektriciteit vragen wij een vergoeding van €0,45 per kWh. Alleen het

werkelijke verbruik wordt in rekening gebracht. Bij aankomst en bij vertrek wordt de

meterstand opgenomen.

O V E R I G E  T A R I E V E N



Betalingen
Na reservering ontvangt u een factuur voor de gehele huurperiode, de verplichte 7%
omzetbelasting en de € 500,00 borg. 

De aanbetaling van 50% dient u binnen 7 dagen na factuurdatum te hebben voldaan
en zal worden verzonden na uw boeking. 
Pas als de betaling binnen is, is de boeking definitief.

Het resterende bedrag van 50% dient u te voldoen uiterlijk 4 weken vóór aankomst. Bij
niet tijdige betalingen vervallen alle op ons te verhalen aanspraken.
De kosten voor het verbruik van overtollig water, elektra en andere eventuele extra
services worden verrekend met de borg. 

Het resterende bedrag wordt binnen 14 dagen na vertrek weer teruggestort.
 
Annulering
Bij annulering wordt in principe de huurprijs geheel in rekening gebracht. Een
annuleringsverzekering wordt aanbevolen. 
Indien de woning in de besproken periode aan anderen kan worden verhuurd, zal de
huursom voor de verhuurde dagen gerestitueerd worden, onder aftrek van
administratiekosten van € 150,00.

Indien u tot annulering besluit, om welke reden dan ook, bent u ons schadeloosstelling
verschuldigd. 

Deze bedraagt bij annulering tot:
 ➕ 3 maanden voor aankomstdatum: 25% van de totale huursom
 ➕ 2 maanden voor aankomstdatum: 50% van de totale huursom
 ➕ 1 maand voor aankomstdatum: 75% van de totale huursom
 ➕ binnen 1 maand voor aankomstdatum: 100% van de totale    
      huursom

V O O R W A A R D E N



Aankomst en Vertrek
U kunt op iedere dag aankomen en vertrekken. Wij stemmen de aankomsttijd af op uw
vlucht. Op de dag van vertrek verzoeken wij u de villa uiterlijk om 11.00 uur te verlaten,

zodat wij deze gereed kunnen maken voor de volgende gasten. 
 

Als er geen nieuwe gasten komen kunt u een late check-out boeken (€75,00) en gebruik
blijven maken van de villa tot uw vertrek naar de luchthaven.

 




