Prijslijst per 1 januari 2016
Extra diensten Landgoed Rijckholt

Prijs

Alcoholische dranken genuttigd in het
landhuis

€ 2,70 per glas

Diner genuttigd in het landhuis

€ 17,50 per diner

Lunch genuttigd in het landhuis

€ 10,00 per lunch

Deelname gastentafel in het restaurant

€ 27,50 per persoon excl.
genuttigde drankjes

Genuttigde niet-alcoholische en
alcoholische drankjes in het restaurant

Prijs volgens drankenkaart in
het restaurant

Chauffeur

€ 28,50 per uur

Kilometer vergoeding chauffeur

€ 0,30 per km

Deelname Eurobusrit

€ 15,50 per persoon per rit incl.
een consumptie en begeleiding

Onderhoudsman/vrouw

€ 28,50 per uur

Winkelservice
(Bijvoorbeeld, iemand die voor u naar de
winkel gaat om kleding te kopen)

€ 28,50 per uur

Interieurverzorgster

€ 20,00 per uur

Eenmalig gebruik wasservice

€ 12,50 per wasbeurt
j
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B&B tweepersoonskamer, incl. ontbijt

Prijs is seizoensafhankelijk,
zie onze website

B&B familiekamer, incl. ontbijt

Prijs is seizoensafhankelijk,
zie onze website

Telefoonabonnement per maand

€ 30,25

Analoog televisieabonnement per maand
Digitale televisieabonnement per maand

€ 10,00
€ 20,00

We merken op dat indien u reeds gebruik maakt van onze maaltijdservice
hieronder al uw ontbijten, lunches en diners vallen.
Alcoholische drankjes en alle dranken genuttigd in het restaurant, vallen buiten
de maaltijdservice.
Indien u gebruik maakt van onze maaltijdservice en uw gasten nuttigen een
ontbijt, lunch of diner, dan worden deze apart in rekening gebracht.
Over uw verbruiken in het restaurant en uw gebruik van de Bed & Breakfast
krijgt u 10% familiekorting.
Om u een optimale full-service te bieden, huurt Landgoed Rijckholt diensten
extern in. Deze diensten zullen op basis van de onderliggende factuur aan u
doorbelast worden. Deze kosten worden achteraf aan u doorbelast. Dit lijstje is
een greep uit de meest voorkomende ingehuurde diensten en is niet eindig.
Landgoed Rijckholt ingehuurde diensten
Pedicure en manicure
Kapper
Schoonheidspecialist
Fysiotherapie en massage
Stomerijservice
Medicijnen dokter
Boodschappen Albert Heijn of Spar
Schouwburgbezoeken
Ouderenmeditatie/gymnastiek (deelnamekosten € 10,00 per persoon)
Workshops boetseren incl. materiaal (deelnamekosten € 10,00 per persoon)
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