“We gaan elk jaar naar
Zonnevylle. We gaan dan
naar het strand om lekker uit
te waaien en een beetje te
klieren met mijn broers.”
Savanah (12), pleegkind

Vakantiehuis De Zonnevylle
Je bent van harte welkom op De Zonnevylle, waar je hopelijk een plezierige tijd zal doorbrengen. Een fantastische
accommodatie, een groot speelveld, veel natuurschoon, bos, duin, strand en zee staan daar borg voor. Wat het
weer betreft, valt er weinig te voorspellen. Maar zeker is wel dat de zon in Zoutelande meer schijnt dan waar
ook in Nederland!
Locatie
De Zonnevylle is gelegen in het Zeeuwse dorp Zoutelande. Het
dorp is een badplaats en het vakantiehuis ligt dan ook onder
de duinen op slechts 5 minuten loopafstand van het strand.
Het centrum van het dorp ligt op 15 minuten loopafstand. Het
vakantiehuis wordt omringd door natuur en ligt op een rustige
plek aan de rand van het dorp. Een mooie plek voor een week
of weekend weg. Duinweg 135, 4374 ED Zoutelande
Faciliteiten
• Televisie
• Telefoon
• Vaatwasser
• Open haard
• Barbecue
• Strandhuisje
• Speeltoestellen
en schommel

•G
 rasveld (voor sport en spel,
kampeermogelijkheden)
• Washok
• Slaapkamer twee personen
• Slaapzaal zes personen (2x)
• Badkamer

Huurtermijnen
• Dag of dagdeel
• Weekend: vanaf vrijdag 15:00 uur tot maandag 11:00 uur
• Week: vanaf vrijdag 15:00 uur tot vrijdag daarop 11:00 uur

Buiten de schoolvakantie kan Zonnevylle gehuurd worden door:
• Andere instellingen dan Juvent
• Pleegouders
• Personeelsleden Juvent
Tarieven (incl. BTW)

Pleegouders Juvent
Personeelsleden Juvent
Andere instellingen

dag
€  20
€100
€100

weekend
€ 45
€250
€250

week
€125
€500
€500

Borgsom*

€125

€125

€125

*Naast alle huurprijzen wordt een vaste borgsom in rekening gebracht.

Reserveren
Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen
met de financiële administratie van Juvent via 0118-632851 of
zonnevylle@juvent.nl

