Uw vaste partner
voor tijdelijke huisvesting

Uw vaste partner voor tijdelijke huisvesting
U wilt uw (tijdelijke) medewerkers een goed onderkomen bieden zonder concessies te doen
aan kwaliteit, leefbaarheid en veiligheid? De
Borgmeren, al jarenlang een van de grootste
aanbieders van tijdelijke huisvesting in NoordNederland, zorgt voor direct beschikbare compleet ingerichte woningen, intensief beheer en
zeer aantrekkelijke all-in tarieven.
Uw medewerkers op 1 locatie gehuisvest
Ongeacht als u 1 of 100 medewerkers wilt huisvesten, het kan bij ons op 1 locatie in de directe
nabijheid van de stad Groningen en aan belangrijke uitvalswegen. Al onze woningen zijn volledig
gestoffeerd en gemeubileerd, waardoor uw werknemers direct hun intrek kunnen nemen. Wij staan
garant voor kwalitatief goede woonruimte en een aangename leefomgeving. De Borgmeren beschikt over een eigen woningvoorraad van 140 woningen die u zonder tussenkomst van derden
huurt. U betaalt dan ook geen provisie of makelaarscourtage en loopt niet het risico dat u uw mensen tussentijds moet verhuizen omdat een woning verkocht wordt. U kunt kiezen uit 1 slaapkamer
appartementen en 3 en 4 slaapkamer bungalows.
Flexibel huren zonder zorgen
Van ons kunt u korte communicatielijnen en een
hoge servicegraad verwachten bij alles wat we
doen. Onze flexibele huurtermijnen stellen u in
staat om de huisvesting van uw medewerker(s)
accuraat af te stemmen op de looptijd van uw
project(en). Vanzelfsprekend bieden wij u de
mogelijkheid om op afspraak de verschillende
types woningen te bezichtigen. U kunt dan gelijktijdig kennis nemen van de diverse faciliteiten,
waaronder een restaurant, bar-eetcafé, receptie
en wasserette. Al onze gasten kunnen gratis gebruik maken van internet.
Hotelovernachtingen
In deze brochure treft u de prijzen aan van onze bungalows en appartementen met huurperiodes
vanaf een week. Voor 1 of enkele overnachtingen bieden wij zeer comfortabele 2 persoons hotelsuites. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de website van ons hotel-restaurant De Rozenborg
(www.derozenborg.nl). Onder de link ‘kamer boeken’ kunt u direct online uw kamer(s) reserveren.
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PRIJSLIJST

					
KORT VERBLIJF
LANG VERBLIJF
							(huurperiodes 		 (huurperiodes
							vanaf 1 week)		 vanaf 3 maanden)
1 slaapkamer appartement (max. 2 pers.)

€ 215,-- per week*		

€ 745,-- per maand*

3 slaapkamer bungalow (max. 4 pers.)

€ 335,-- per week*		

€ 1095,-- per maand*

4 slaapkamer bungalow (max. 4 pers.)

€ 365,-- per week*		

€ 1195,-- per maand*

*Voor bungalows en appartementen welke particulier (in gezinsverband) worden gehuurd geldt, mits
zij zelf de tussentijdse schoonmaak verzorgen, een korting van € 25,-- op de weekprijs (kort verblijf)
en een korting van € 100,-- op de maandprijs (lang verblijf). Indien u zelf de tussentijdse wekelijkse
schoonmaak verzorgt is een opleveringsschoonmaak niet mogelijk. De maximale capaciteit voor
particulier gebruik (in gezinsverband) voor een 3 of 4 slaapkamer bungalow bedraagt 6 personen.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief: elektra, gas, water, tussentijdse schoonmaak (wekelijks), kabel TV, opstalverzekeringen, onroerendzaakbelasting, afvalstoffenheffing en BTW. Alle bungalows
en appartementen worden standaard gestoffeerd, gemeubileerd, opgeruimd en bezemschoon aan
huurder opgeleverd. De borgsom bedraagt voor lang verblijf 1x de maandhuur. De borgsom voor
kort verblijf bedraagt € 75,--.
Verplichte bijkomende kosten:
Opleveringsschoonmaak (voor bedrijven)		

			

€

75,-- (eenmalig)

Administratiekosten kort verblijf							

€

12,50 (eenmalig)

Administratiekosten lang verblijf 							

€

27,50 (eenmalig)

Huisdier (max. 1 en niet toegestaan in de appartementen)		

€

1,-- (per dag)

Bedlinnen (per wekelijkse wissel)				

€

6,-- (per pers.)

€

75,-- (eenmalig)

(Gedeeltelijk) ongemeubileerd opleveren				

€

175,-- (eenmalig)

Wasmachineaansluiting (4 slaapkamerbungalow)			

€

50,-- (eenmalig)

Huur tuin-/fietsschuurtje							

€

39,50 (per mnd.)

Extra’s bij kort en lang verblijf:

Opleveringsschoonmaak voor particulieren 		

(uitsluitend in combinatie met tussentijdse wekelijkse schoonmaak)

		
			

Extra’s bij lang verblijf:

(prijswijzigingen voorbehouden)
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Contactgegevens
Borgmeren BV
Hoofdweg 34
9616 TD Scharmer (NL)
Telefoon: 050-4046662 		

Fax: 050-4042220

E-mail: borgmeren@live.nl

Website: www.borgmeren.nl

