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 Case Ocre, vakantiestudios 

              in de Drôme provençale 
 

Les Moutons,  Léoux, 26510 VILLEPERDRIX, FRANKRIJK 

Marjolijn & Ernst Lopes Cardozo 

tel. +33 475 274 306 

info@case-ocre.fr     -       www.case-ocre.fr  

Het gehele jaar open. 
Verhuur van zaterdag tot zaterdag. Eventuele andere mogelijkheden in overleg. 

 

 

   

    Studio 32 m² voor 2 of  3 personen 
 ook geschikt voor een gezin met 2 kinderen 

• eigen entrée  
• met groot overdekt terras en tuin  
• woonkeuken met koelkast, gasfornuis en electrische waterkoker  
• badkamer (douche, wc, wastafel)  
• slaapkamer met 3 bedden, waarvan 1 eventueel tot 1,60 m uit te trekken 
• alle lakens en handdoeken 100% katoen  
• babybedje (spijlenbedje 60 x 120 cm) en babybadje beschikbaar  
• Hifi tuner-radio met CD- en CD-MP3- speler, USB-poort en poort SD-kaartje  
• WIFI internet  
• houtkachel (hout beschikbaar) 
• vloerverwarming in het koude seizoen, electrische verwarming beschikbaar 
• wasmachine beschikbaar 
• roken niet toegestaan, noch binnen, noch op het terras, noch in de tuin 

 

 Prijs per week € 350,-      

 Lakens, handdoeken, eindschoonmaak en toeristenbelasting inbegrepen 

 

  

    1-Persoonskamer, 15 m²  

• eigen entrée  
• met beschaduwd terras en tuin 
• kleine keukenhoek met koelkast, electrische waterkoker en 1 kookplaat (inductie) 
• eigen douche en wc  
• alle lakens en handdoeken 100% katoen  
• WIFI internet  
• vloerverwarming in het koude seizoen, electrische verwarming beschikbaar 
• wasmachine beschikbaar 
• roken niet toegestaan, noch binnen, noch op het terras, noch in de tuin 
 

 Prijs per week € 200,-        

 Lakens, handdoeken, eindschoonmaak en toeristenbelasting inbegrepen 

 

 

Case Ocre  
en de tuin met de grote notenboom 

 

 

Studio, woonkamer-keuken 

 

Studio, woonkamer-keuken andere 
richting  

 

Studio, slaapkamer 

 
De 1-Persoonskamer

 

Algemene voorwaarden: 

Na reservering aub een aanbetaling overmaken op onze nederlandse bankrekening bij de  
ING-bank NL83INGB0001249244 (alleen vanuit NL)  

of op onze franse bankrekening bij de Banque Postale Lyon: met de codes  
IBAN: FR59 2004 1010 0717 4039 4F03 881 and  BIC: PSSTFRPPLYO 

Het bedrag van de aanbetaling is 175 € voor de studio of 100,- € voor de 1-persoonskamer. 

Bij annulering meer dan 6 weken voor uw verblijf betaal ik u de aanbetaling terug. Bij annulering minder dan 6 weken voor uw 
verblijf krijgt u de aanbetaling alleen terug als ik andere huurders krijg voor die periode. 


