TARIEVEN VOOR TOERPLAATSEN
alle prijzen in euro - geldig vanaf 1/1/2016 – deze prijslijst vervangt alle voorgaande

PER WEEK

PER
OVERNACHTING

(= 7 NACHTEN)

Hoogseizoen: zomervakantie: 1/07 tot 31/08 – Hemelvaart & Pinksteren
• tentje op kampeerweide (inclusief 2 personen)
• tentje op kampeerweide + auto of moto (incl. 2 pers.)
• caravan, grote tent, vouwwagen, camper (incl. 4 pers. en 1 auto)

10,00
15,00
20,00

65,00
97,50
130,00

Laagseizoen
• tentje op kampeerweide (inclusief 2 personen)
• tentje op kampeerweide + auto of moto (incl. 2 pers.)
• caravan, grote tent, vouwwagen, camper (incl. 4 pers. en 1 auto)

6 betalen
8,00
12,00
17,00

KORTVERBLIJF (aankomst na 14u, vertrek voor 12u)

Extra’s
electriciteitsforfait (10 Amp. / 10 Kw inbegrepen)
extra volwassene
extra kind (tot 12 jaar)
hond (maximaal 2; steeds aangelijnd)
bijkomend tentje op de plaats (incl. 2 kinderen van hetzelfde gezin)

=

7de gratis
48,00
72,00
102,00

2,50
3,00
2,50
1,50
5,00

17,50
20,00
15,00
10,00
30,00
Op aanvraag

TE HUUR
Luxe-stacaravan (aparte folder en prijslijst op aanvraag)
Trekkershut (4 pers. + electra inbegrepen)
5de persoon in trekkershut
huur lakenset/per persoon (per verblijf)

41,00
4,00

280,00
28,00
7,00

LANGVERBLIJF (inclusief 4 personen en 1 auto)

PER MAAND

juli / augustus
mei / juni
april / september
andere maanden
voorseizoen (1/04 tot 31/6)
hoogseizoen (1/07 tot 31/08)
winterseizoen (1/09 tot 31/03)
Electriciteit op teller (op aanvraag mogelijk voor een verblijf vanaf 1 week) :
Extra personen:
volwassene (met als max. per verblijfsperiode 60€)
kind tot 12 jaar (met als max. per verblijfsperiode 50€)
Hond (max. per verblijfsperiode 25€)

ARRANGEMENTEN

450,00
250,00
150,00
125,00
450,00
750,00
500,00
0,25 / kw
60,00
50,00
25,00

In al deze prijzen zijn inbegrepen
BTW, verblijfstaxen, verblijf en gebruik van zwembad, visvijver en sporthal voor de opgegeven personen, warm
water aan de wastafels.
Niet inbegrepen zijn
• warme douches
• waarborg slagboomsleutel
• zwemmen voor uw bezoekers :

•
•
•
•

1,- / 8 minuten (met jetons)
12,50 (teruggave na inlevering bij vertrek)
2,00
1,00
1,50

dag
voormiddag
namiddag
heet water (voor de afwas) :
0,20
vuilzakken (per zak) : restafval (60 liter) 1,75 / (30 liter) 0,88 / PMD-zak 0,25
wasmachine 5,- / beurt - droogkast 3,- / beurt
WIFI : zie aparte prijslijst
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