TARIEVEN VOOR JAARSTANDPLAATSEN
alle prijzen in euro – geldig vanaf 01/01/2017 – deze prijslijst vervangt alle voorgaande

Per Jaar (ons campingjaar loopt van 1 april tot 31 maart van het volgende jaar)
(bij start of opzeg daartussen gelden vermelde maandprijzen, met als maximum het betreffende jaarstandgeld)
• Gewone standplaats + elektra-aansluiting :
1.090,+ kabeltv. (waar mogelijk) :
1.165,+ als gewenst Extra plaats (50 m²) voor uw auto en eventueel tuinhuis in de buurt van uw standplaats : 280,• Residentiële plaats (= groter) + elektriciteitsaansluiting :
1.370,• Residentiële stacaravanplaats + elektriciteits-, water-, (propaangas-), rioolaansluiting en kabeltv. :
1.700,(indien septische put indertijd zelf werd betaald) : 1.650,Maandprijzen gehanteerd bij vroegtijdige beëindiging of laattijdig starten op een jaarstandplaats
• Gewone standplaats : okt. tm maart : 130,- / april of sept. : 160,- / mei of juni : 260,- / juli of augustus : 485,• Residentiële plaats : okt. tm maart : 155,- / april of sept. : 190,- / mei of juni : 310,- / juli of augustus : 560,• Res. stacaravanplaats + : okt. tm maart : 185,- / april of sept. : 250,- / mei of juni : 370,- / juli of aug. : 710,Enkel winterseizoen (prijs ondeelbaar; enkel geldig als direct gevolgd door een volledig campingjaar)
• Van 01/10 tot 31/03 : gewone plaats : 520,- / residentiële plaats : 620,- / res. stacaravanplaats + : 740,Inbegrepen
• BTW
• Gemeentelijke belasting op kampeerplaatsen (ondeelbaar)
• Aansluiting elektra (10A-2300 Watt) / water en propaangas (waar mogelijk)
• Kabeltelevisie (waar mogelijk) : aansluiting en jaarabonnement (ondeelbaar) / decoder apart via bureel !
• Toegang voor één wagen per standplaats.
• Verblijf en vrij gebruik van zwembad en sporthal voor één gezin (= vader, moeder
en ongetrouwde en inwonende kinderen) of drie personen. Warm water aan de wastafels.
• Dagverblijf van uw bezoekers (van 8u tot 23u / verblijf buiten die uren wordt geteld als overnachting ! ).
Bijkomende kosten
• Waarborg standplaats (indien enkel elektriciteitsaansluiting mogelijk is)
12,50
• Waarborg standplaats (indien ook water-, gas- en kabelaansluiting mogelijk is)
125,• Waarborg slagboomsleutel
12,50
• Te betalen voorschotten voor nutsvoorzieningen
gebaseerd op uw verbruik van vorig jaar, met als minimum voor :
- elektriciteit (100 Kilowatt)
25,- water (10 m³)
70,- gas (10 m³)
50,• Werkelijk verbruik wordt jaarlijks afgerekend bij de volgende rekening a.d.h.v. de tellerstand(en)
volgens onderstaande tarieven (= inclusief gebruik, onderhoud en vastrecht van de installatie) :
- elektriciteit : per Kw. (o.v.v. wijzigingen van de energietarieven)
0,25
- water : per m³ (o.v.v. wijzigingen van de drinkwaterprijs en milieutaxen)
7,- gas : per m³ (o.v.v. wijzigingen van de energietarieven)
5,50,• Toegang 2de wagen (per jaar) (enkel op standplaatsen met voldoende ruimte)
• Warme douches (± 7 minuten per douchemunt)
1,• Heet water voor de afwas
0,20
• Vuilzakken (per pak) : Restafval (grijs) 10x 60 liter : 17,50 of 10x 30 liter : 8,75 / PMD (blauw / 20x) : 5,• Wasmachine : 5,- / beurt (inclusief wasmiddel en wasverzachter) - Droogkast : 3,- / beurt
(met jetons)
• Door ons speciaal voor u gepresteerd werkuur buiten onze normale bezigheden
40,• Huur elektrische grasmaaier of vertikuteerder : per begonnen uur
5,• Onderhoud van uw standplaats (gras afrijden, blad oprijven e.d.) (naargelang bestede tijd) van 10,- tot 40,• Legen septische put
30,• WIFI (nog niet op alle standplaatsen mogelijk) : zie aparte prijslijst, te verkrijgen op de receptie.
Bezoekers
• Per overnachting (vanaf 23u) :
•
•

- per volwassene
- per kind (tot 12 jaar)
Seizoenabonnement (van 1/4 tot 31/3) :
- per volwassene
- per kind (tot 12 jaar)
Zwemmen :
- Voormiddag
1,- Persoonlijk seizoenabonnement
- Namiddag
1,50
- 15-beurtenkaart (niet persoonlijk)
- Dagkaart
2,-

1,50
1,25
30,25,25,20,-
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