Ontspannen? Even tot uzelf komen? Dat
doet u natuurlijk in Zeeland.
In het dorp Clinge (gemeente Hulst) ligt
een sfeervolle, geheel gerenoveerde,
van alle gemakken voorziene jaren
dertig (vakantie)woning.
In deze brochure leest u alles over deze
comfortable woning.

www.vakantiehuishulst.nl

Inhoud
		

Gerieflijke jaren dertig woning
De gerieflijke jaren dertig woning is geheel gerenoveerd en van alle gemakken
voorzien. Het huis biedt plaats aan maximaal zes
personen. De woning heeft een moderne keuken en in de woonkamer is er kabeltelevisie. Zelfs
aan gratis draadloos internet is gedacht. U kunt
kosteloos gebruik maken van ons netwerk.

		

3. De woning

		

4. Wat biedt Hulst?

		

5. Clinge en omgeving

		

6. Voor werknemers en zzp’ers

Achter de woning is een afgesloten tuin met tuinhuis. In het tuinhuis staat een zitannex slaapbank, geschikt voor twee personen. De tuin heeft een oppervlakte
van 3000 vierkante meter en biedt veel privacy.

		

6. Tarieven

Alle comfort op een rij:

		

7. Hoogseizoen

yyOp de begane grond is een moderne keuken voorzien van een vaatwasser,

		

7. Contact

Het huis wordt verwarmd door centrale verwarming. Twee comfortabele slaapkamers zijn
voorzien met elk twee boxspring bedden. In de
derde slaapkamer staat een zogenaamde twijfelaar. Zodat u altijd uitgerust weer op kunt staan.

oven, koelkast, gaskookplaat, wasmachine, snelkoker, tosti-ijzer, broodrooster,
koffiezet apparaat, strijkijzer en sinaasappelpers. Een magnetron is op aanvraag beschikbaar.

yyVerder vindt u op de begane grond de hal, een mooi ingerichte zitkamer, de
woonkamer voorzien van kabeltelevisie, dvd-speler en stereo-installatie. Ook
op de begane grond: een toilet en de kelderkast.

yyOp de eerste etage zijn drie slaapkamers. Twee kamers met elk twee boxspring
bedden en de derde kamer heeft een tweepersoonsbed (een zogenaamde
twijfelaar). Iedere slaapkamer heeft zijn eigen sfeer. Op deze etage is ook de
douche en toilet.

yyDe hele woning wordt verwarmd door middel van centrale verwarming.
yyDe tuin is verlicht en heeft een comfortabel ingericht tuinhuis. Het tuinhuis beschikt over een koelkast met diepvries, een aanrecht met koud water, een
zithoek met zit- annex slaapbank (voor twee personen), eethoek en televisie.
Het tuinhuis wordt verwarmd met gasverwarming.
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Wat biedt Hulst?
De woning staat in Clinge (gemeente Hulst) en ligt op een steenworp afstand
van de vestingstad Hulst. Hulst afficheert zich als de meest Vlaamse stad van Nederland.
En wie er wel eens is geweest kan dat volmondig beamen. Talloze winkels in de
pittoreske winkelstraten en vele horecagelegenheden verspreidt over de stad
staan garant voor een leuke dagtocht. Je waant je er in de zeventiende eeuw.
Over de goed bewaard gebleven stadswallen (3,5 kilometer lang) is het heerlijk
wandelen met uitzicht op de stad en de omgeving. In het centrum staat de Willibrordusbasiliek. Deze kerk is in 2009 door het NCRVprogramma Plaza uitgeroepen tot “mooiste kerk van Nederland”. De basiliek is
zeker een bezoek waard. En elke zondagmiddag zijn de winkels in deze goed
bewaard gebleven Nederlandse vestingstad geopend.
Vlaamse steden als Antwerpen, Gent, Brugge en Brussel liggen binnen handbereik. In 30 autominuten sta je in hartje Antwerpen geparkeerd en ook Gent ligt
slechts op een halfuurtje. Brugge en Brussel liggen op een uurtje rijden van Clinge/Hulst. Maar ook Zeeuwse steden als Terneuzen, Middelburg en Goes zijn snel
te bereiken.

Wat biedt Clinge?
Clinge is een typisch langgerekt grensdorp. In het dorp zijn verschillende winkeltjes, een kapper, een bakker, een slager, (eet)cafés en een bistro.
Wie de luxe van vers brood op zondagmorgen
wil ervaren moet zeker onze woning boeken.
Iedere zondagmorgen is in het dorp de bakker
geopend en net over de grens, in het Vlaamse
De Klinge, kunt u ook op zondagochtend verse
vleeswaren en verse broodjes kopen.
Vanzelfsprekend is er in Clinge ook een geldautomaat. Wie sportief is aangelegd kan terecht
op de tennisbaan of in de tennishal. Wie zich lekker wil laten verzorgen kan een
bezoek brengen aan een sauna en beautycenter. Voor de kleintjes is er op een
paar honderd meter een kinderboerderij.

Wat biedt de omgeving?
In de directe omgeving liggen de Clingse en Steense Bossen, ideaal voor lange
fietstochten en wandelingen. Het wereldberoemde natuurgebied “Het verdronken land van Saefthinge” ligt op een paar autominuutjes en is een echte aanrader voor natuurliefhebbers.
Uitwaaien kan langs de Westerschelde; heerlijk om langs te wandelen en te fietsen. Wie geluk heeft kan de zeehondjes bewonderen die her en der een plek op
de zandplaten hebben gevonden. Langs de Westerschelde zijn er leuke grotere
(Perkpolder) en kleinere (Walsoorden) stranden waar u naar hartelust kunt pootje
baden en zwemmen.
In Hulst en Terneuzen zijn er zwemparadijzen. Filmliefhebbers kunnen hun hart in
Antwerpen en Terneuzen ophalen. Ook in Terneuzen: een geweldige overdekte
skipiste. Zomer of winter? In Zeeland is sneeuw gegarandeerd.
In het nabijgelegen Lamswaarde kunt u naar harte lust golfen op een 18 holes
short golfbaan. Een Golfvaardigheidsbewijs is hier niet nodig. Golfen op een
18 holes baan? Dat kan op slechts een kwartiertje rijden van de woning in het
Zeeuws-Vlaamse Axel, op golfbaan De Woeste Kop. In het Vlaamse Wachtebeke
ligt het uitgestrekte recreatiedomein Puyenbroeck. Op dit domein vindt u onder
andere een kinderboerderij, een speeltuin en een 9 holes golfbaan.
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Werknemers en zzp’ers

Hoogseizoen 2012

De nabijheid en goede bereikbaarheid van steden als Terneuzen, Antwerpen,
Gent, Temse, Sint Niklaas, Mechelen en Brussel etc. maken de woning zeer geschikt als tijdelijke huisvesting voor werknemers of zzp’ers. Op enkele kilometers
afstand zijn er verschillende (provinciale) uitvalswegen die genoemde plaatsen
onder handbereik brengen. Het huis is erop ingericht om er langere tijd op comfortabele wijze te verblijven.

Kerstvakantie
24-12-2011 t/m 09-01-2012

Een complete keuken (met o.a. een vaatwasser, oven, koelkast, gaskookplaat,
koffiezet apparaat), een riante woonkamer voorzien van kabeltelevisie, stereo-installatie en dvd-speler en gerieflijke slaapkamers maken dat het iedere dag heerlijk “thuis”komen is. Het gratis draadloos internet maakt contact met de thuisbasis
en werk- of opdrachtgever eenvoudig. En natuurlijk is er ook een wasmachine
beschikbaar.

Tarieven
U kunt de vakantiewoning in het hoogseizoen al huren voor € 350,00 per weekend. Een week in het hoogseizoen in de compleet ingerichte, comfortabele
woning kost slechts € 550,00. In het laagseizoen betaalt u voor een weekeinde
slechts € 250,00 en voor een week € 350,00.
De tarieven op een rij:

yy Hoogseizoen per week € 550,00
yy Hoogseizoen per weekeinde € 350,00
yy Laagseizoen per week € 350,00
yy Laagseizoen per weekeinde € 250,00
yy Schoonmaakkosten € 50,00
yy Gas, water en electra € 30,00 per week
Deze aantrekkelijke prijzen gelden voor een verblijf van maximaal zes personen.
Wij vragen een borg van € 100,00. Een week duurt van vrijdag 18.00 uur tot en
met vrijdag 12.00 uur. Een weekend duurt van vrijdag 18.00 uur tot en met maandag 12.00 uur.
Inbegrepen in de huurprijs:

yy beddengoed
yy gratis toegang tot draadloos internet
yy huishoudsetje
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Voorjaarsvakantie
16-02-2012 t/m 04-03-2012
Meivakantie
27-04-2012 t/m 06-05-2012
Hemelvaart
14-05-2012 t/m 21-05-2012
Pinksteren
25-05-2012 t/m 29-05-2012
Zomervakantie
29-06-2012 t/m 03-09-2012
Herfsvakantie
12-10-2012 t/m 29-10-2012
Kerstvakantie
21-12-2012 t/m 06-01-2013

Contact
Meer informatie of direct boeken? Dat kan via:
Website
www.vakantiehuishulst.nl
E-Mail
wtet@zeelandnet.nl
Telefoon
+31 (0)6 1442 4016 (b.g.g.) +31 (0)6 2189 7859
Adres
‘s-Gravenstraat 317
4567 AH Clinge (Zeeland)
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