
        office@hofherr-imst.at 
 

 

Geachte Gasten, Beste Vrienden, 
 

Graag stellen wij ons appartementhuis met  9 volledig ingerichte appartementen aan U voor. 
Ons huis ligt zeer centraal, welbekend in de„IMSTER OBERSTADT“. In een minimum van 
tijd bent U, te voet, in het centrum van de stad waar U alles vindt: postkantoor , bank, 
bakker, slager, supermarkt, enz.... De stadbus stopt voor de deur en brengt U voor een klein 
bedrag in en door Imst. In de winter kunt U ook gebruik maken van de gratis skibus met 
stopplaats voor ons appthuis. 
 

U kan prachtige uitgestippelde wandelingen maken, in de winter en zomer.Een 
openluchtzwembad en een sporthal met kegel- en tennisbanen, en klimhal,en een skiafdaling 
en lift en een zeer mooie 14 km „Langlaufloipe“(winter) is er in de onmiddellijke omgeving te 
vinden.Een grote attractie in IMST is onze langste alpen achterbaan der Weerld,  de “ALPIN 
COASTER” in Hoch IMST. 
 
Achter het appartementenhuis  bevind zich ons priveehuis,die“Privatfrühstückspension” 
Gästehaus met een grote tuin.Deze tuin kan door onze gasten gebruikt worden als 
„zonneweide“ en de kinderen kunnen er rustig spelen. Er is eveneens een mooi overdekte 
oponthoudsruimte met koelkast, radio en kleuren TV met verschillende zenders. Ook voor 
kleine groepen (alleen in de zomer). Er is een Swimming pool ,Pavillon, boomhuis v. kinderen. 

Er is een parkeerplaats voorzien voor 1 auto of per appartement. 
Ons appartementenhuis zelf is voorzien met een lift en elk appartement is volledig ingericht 
voor 2 tot 4 (5) personen. (Rolstoelgeschikt) 

LIFT in het Apptm.-huis + groote, eigen  Parking  
Alle appartementen hebben douche, wc, kleurenkabel tv, radio, een kapstok bij de ingang, in 
de woon/slaapkamer een kast en een kluis. Ruim balkon met tafel en stoelen, zonnenscherm,  
zonnenluik en een droogrek en een buitenlamp. 
Kleine keuken/kitchenette met o.a. 2 of 4 elektrische kookplaten + afzuigkap, koelkast, 
koffiezetapperaat. Einige  Apptms.  hebben een magnetron. 
In de kelder bevindt zich een skiruimte om Uw ski’s, wandelschoenen, snowboard enz. te 
bergen. Er is ook een wasruimte met centrifuge. Beddengoed wordt alle 14 dagen gewisseld, 
thee- en handdoeken wekelijks. Tegen extra vergoeding kan er vaker gewisseld worden. 
 
Ons gebouw bestaat uit:      2 appartementen voor 2 pers. (Appt. Nr. 3+6) 

3 appartementen voor 2 tot 3 pers. (Nr. 2+4+7) 2 is grooter 
2 appartementen voor 4 tot 5 pers. (Nr. 5+8) 
1 appartement voor 4 tot 5 pers. is groter (Appt. 1) 
1 appartement voor 2 tot 4(5) pers. = groote  SUITE  Nr.9(niuw) 

 
De appartementen van 4 à 5 personen hebben een woon- slaapkamer + een extra  slaapkamer. 

Appartements "HOFHERR" 
Kamer met Ontbijt 

Thomas-Walch-Str.8+8a 
A-6460 Imst Tirol 

Tel.+FAX ++43-(0)5412-63923 
www.hofherr-imst.at 



 
 
Naar wens:          - een garage te huur (tegen betaling) 

- ontbijt mogelijk  (op voorhand te bestellen.) 
- Huisdieren: na overleg, voor een  bedrag per dag, (op voorhand melden) 

Gratis gebruik van: Stofzuiger, leesboeken in verschillende talen, voetbaltafel. 
Niet toegelaten: Het meebrengen van echte kerstbomen.  

Slee, snowboard, ski‘s en wandelschoenen in het appartement meenemen. 
(Hiervoor is een ski ruimte voorzien in de kelder.) 
Het is eveneens verboden materialen, toebehorende aan het  
appartement mee naar buiten te nemen. 

 

De appartementen worden voor minstens 7 overnachtingen verhuurd en verrekend. 
Zij zijn ook 1 jaar te huur tegen een gunstige huurprijs per maand. 
Tijdens het hoofdseizoen wordt mest van zaterdag tot zaterdag verhuurd, op of aanfrag?  
Andere seizoenen na mondelinge afspraak.  

 

De toegang in het appartement is vanaf  14:00Verlaten van het appartement om 10:00 
s’ochtends. 

 

Nadat U bij ons schriftelijk, telefonisch of persoonlijk een optie vraagt voor een appartement, 
dient U binnen de 7 dagen een schriftelijke bevestiging te sturen, zoniet vervalt de optie.  
Wij zenden U een bevestiging "voor akkoord" terug.  
U dient eveneens een voorschot vanaf  100.-€ per apptmt. te betalen ca.binnen 7 dagen ! En 
for en kamer vanaf 80.-€  
Met een overschrijving bij de Sparkasse te Imst-Oberstadt op onze rekening nr: 
 

SPARKASSE IMT / OBERSTADT  BLZ 20 502IBAN AT60 20502 0000 100 
2534 + SWIFT  BIC SPIMAT21 op Hofherr Rosemarie. 

 
Het saldo betaalt U als U hier bent  in cash,  nadat wij U de rekening geven. Geen Cards 
mogelijk. 
Wij spreken Nederlands, Frans en Engels. 

 

Belangrijk!!! Het is aan te raden een annuleringsverzekering  (Storno)af te sluiten, zodat U 
niet voor onnodige onkosten komt te staan indien. Uw verblijf om een of andere reden, 
vroegtijdig onderbroken of zelfs volledig afgezegd moet worden. 
Bij annulering (1 maand voor uw vakantieaanvang), nadat wij Uw schriftelijke bevestiging 
ontvangen hebben, dient U het volledige bedrag van de huur te betalen. Vervangpersonen zijn 
toegelaten. Indien U van ons een tegoed hebt, is dit binnen 1 jaar in te wisselen. 
 

U kan ons telefonisch en met FAX bereiken: 
 

♣ ++43 – (0)5412 – 63923 
♣ e-mail: office@hofherr-imst.at +r.hofherr@cni.at 

 

Wij hopen U bij ons te mogen begroeten, en wensen U een aangenaam en 
heerlijk verblijf toe in Imst! 

 

 

 
 

Steeds tot Uw dienst! 
 

Gerichtsstand: Bezirksgericht Imst 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

HOOFDSEIZOEN:              (HS) Winter: -    periode van Kerstmis en Nieuwjaar-January 
 -       februari tot maart, Pasen 

HOOFDSEIZOEN:              (HS) Zomer: -     vanaf einde juni tot begin september 
 -       en Pinksteren gelden voor 1 week HS-prijzen 

VOOR- en NASEIZOEN :   (VS + NS):    -    alle andere periodes 
 
          
Voor elke bijkomende persoon wordt  8.-€ dag bijgerekend. Voor een kinderbedje 6 €/dag.  
Bovenvermelde prijzen zijn geldig voor een  14-daags verblijf in de hoofdseizoenen. 
Tot en met 12-14  nachten is er een meerprijs te betalen + verblijftaxe vanaf 15 jaar. 
 

Inbegrepen: beddelakens,tafellakens, handdoeken, elektr.haardroger,radio, kleuren TV, elektriciteit, 
                      uitlenen van boeken, gebruik van stofzuiger  etc. 
 
Meerprijs  : reinigen van het appartement: van  29- €  – 50.- €(volgens groote van het appartement); 
 huisdieren   5.-€  per dag;  
met besteld onbijt extra vanaf   8.- € klein- kinder bet.  minder.  
Onze appartementen worden ook als kamer met ontbijt B&B + Douche/WC/TV verhuurd.Gratis 
lenen de coffeaparat +waterkoker + mgnetron+etwas gerei.Zonder gebruik v/d keuken!  

 
NIEUW: W-LAN in huis! 

 
Bij een verblijf tot 3 overnachtingen zal een meerprijs aangerekend worden. Met bijkomend 
reservebed wordt een korting gegeven op de prijs.  
 
 

In ons prive´GÄSTEHAUS- PENSION “GARTENRUH’ “ “verhuren  wij ook nog 2 
tweepersoonskamers + en eenpersoonskamer    vanaf  30.-€  + taxe, tot vanaf 35.-€ (=1Pers.) 
Rekening houdend met de periode,personen en de duur van Uw verblijf. Groupen krijgen 
korting.Voor de eenpersoonskamer wordt een meerprijs gerekend. 
 

Onze appartementen worden voor minstens 7 overnachtingen verhuurd en verrekend met de 
Apptm.prijs. Bei minder langen openthoud huren as kamer /met ombijt =B&B. 
 
Bij een schriftelijke,bevestiging  dient U binnen ca.  7 nachten, een voorschot te betalen vanaf 
min.100.-€  voor de appartementen. En  voor de kamers  = vanaf 80.- € .  
Door niet-betaling van het voorschot, binnen dit termijn, vervalt de reservering. 
Bij verhuring van minimaal 3 weken wordt een  korting gegeven. 
 

Onze Bankadresse: Op Naam: Hofherr Rosemarie SPARKASSE IMST 
/OBERSTADT BLZ 20502 IBAN AT60 20502  0000100 -2534 SWIFT BIC 
SPIMAT 21!  
 

Wij verheugen ons op U !! 
 
 



 
 

Fam. Hofherr aus IMST /TIROL 
 

 

 

        
                 


