
TARIEVEN 2021 VERBLIJFPARK TARIEVEN 2021 VERBLIJFPARK vanaf 1 novTARIEVEN 2021 VERBLIJFPARK vanaf 1 nov

VERBLIJFMODULES Code: V Nummer: 1VERBLIJFMODULES Code: V Nummer: 1

nacht week midweek weekend maand jaarnacht week midweek weekend maand jaar

Basismodule (max 6 pers) 600,00€                       350,00€   350,00€      1.450,00€     15.000,00€   Basismodule (max 6 pers) 600,00€                       350,00€   350,00€      1.450,00€     15.000,00€   

Basismodule (max 4 pers) 450,00€                       250,00€   250,00€      1.050,00€     11.000,00€   Basismodule (max 4 pers) 450,00€                       250,00€   250,00€      1.050,00€     11.000,00€   

Borg 150,00€                       150,00€   150,00€      1.050,00€     1.050,00€     

voor aanvang huur terugvorderbaar bij verlaten kampingvoor aanvang huur terugvorderbaar bij verlaten kamping

Supplementen: Bedlinnen, eindschoonmaak, afval, borgSupplementen: Bedlinnen, eindschoonmaak, afval, borg

Inbegrepen: Elektriciteit/water: inbegrepen indien normaal verbruikInbegrepen: Elektriciteit/water: inbegrepen indien normaal verbruik

MOBILHOMES/CARAVANS Code: M Nummer: 1 tot 11 verhard 12 tot 20 op grasMOBILHOMES/CARAVANS Code: M Nummer: 1 tot 11 verhard 12 tot 20 op gras

Mobilhome 16,00€         per nacht incl 2 pers incl 2 hondenMobilhome 16,00€         per nacht incl 2 pers incl 2 honden

Supplementen: Watertank vullen,  afval, vuurkorfset  -> zie prijzen "supplementen" Supplementen: Watertank vullen,  afval, vuurkorfset  -> zie prijzen "supplementen" 

Inbegrepen: Elektriciteit, water: 6A , waterdarm verbodenInbegrepen: Elektriciteit, water: 6A , waterdarm verboden

TENTEN Code: T Nummer:TENTEN Code: T Nummer:

Tent 10,00€         per nacht incl 2 pers Tent 10,00€         per nacht incl 2 pers 

Supplementen: Elektriciteit, afval, vuurkorfset, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" Supplementen: Elektriciteit, afval, vuurkorfset, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" 

JAARPLAATSEN Code: J Nummer: 1 tot 50 JAARPLAATSEN Code: J Nummer: 1 tot 50 

Jaarplaatsen 1.550,00€   per jaar te betalen voor aanvang huurperiode. Incl 2 persJaarplaatsen 1.550,00€   per jaar te betalen voor aanvang huurperiode. Incl 2 pers

Borg 1.550,00€   voor aanvang terugvorderbaar bij verlaten kampingBorg 1.550,00€   voor aanvang terugvorderbaar bij verlaten kamping

Supplementen: Elektriciteit, afval, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" Supplementen: Elektriciteit, afval, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" 

Inbegrepen: Lozing chemisch toilet, water: inbegrepen indien normaal gebruik, waterdarm verbodenInbegrepen: Lozing chemisch toilet, water: inbegrepen indien normaal gebruik, waterdarm verboden

OUDE STACARAVANS Code: O Nummer:OUDE STACARAVANS Code: O Nummer:

Oudecaravan met voortent 350,00€       per maand incl 2 pers Oudecaravan met voortent 350,00€       per maand incl 2 pers 

Oudecaravan zonder voortent 300,00€       per maand incl 2 pers Oudecaravan zonder voortent 300,00€       per maand incl 2 pers 

Borg 300,00€       voor aanvangBorg 300,00€       voor aanvang

Supplementen: Elektriciteit, gas, afval, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" Supplementen: Elektriciteit, gas, afval, extra pers, extra huisdieren  -> zie prijzen "supplementen" 

WIG-WAM ARRANGEMENT Code: A Nummer: vanaf 1 april 2022WIG-WAM ARRANGEMENT Code: A Nummer: vanaf 1 april 2022

Overnachting tot max 6 pers 75,00€         per nachtOvernachting tot max 6 pers 75,00€         per nacht

Supplementen: Ontbijt , BBQ-pakket , vuurkorfset-> zie prijzen "supplementen" Supplementen: Ontbijt , BBQ-pakket , vuurkorfset-> zie prijzen "supplementen" 

Supplementen Code: SSupplementen Code: S

Water: Aan centrale aftappunten. Waterdarm verboden.Water: Aan centrale aftappunten. Waterdarm verboden.

Via teller 1EUR/gestarte schijf van 100LVia teller 1EUR/gestarte schijf van 100L

Afval: 0,50€        per kg Ophaling ter plaatse elke zaterdag Afval: 0,50€        per kg Ophaling ter plaatse elke zaterdag 

Lozing chemisch toilet: inbegrepenLozing chemisch toilet: inbegrepen

Lozing chemisch tank: 2,50€        per lozing chemisch toilet en grijswater, na aanmelden receptieLozing chemisch tank: 2,50€        per lozing chemisch toilet en grijswater, na aanmelden receptie

Elektriciteit: 0,42€        per kWh of 2,00€             forfait/nachtElektriciteit: 0,42€        per kWh of 2,00€             forfait/nacht

Douche: 1,00€        per 5 min in sanitair blokDouche: 1,00€        per 5 min in sanitair blok

Wasmachine: 5,00€        per beurt via receptieWasmachine: 5,00€        per beurt via receptie

Gasfles: 47, 18 en 10kg aan dagprijzen waarborg indien niet omgewisseld resp €25 €25  €15Gasfles: 47, 18 en 10kg aan dagprijzen waarborg indien niet omgewisseld resp €25 €25  €15

Extra pers: 3,00€        /nachtExtra pers: 3,00€        /nacht

75,00€     /jaar

Extra huisdier: 2,00€        /nacht vanaf derde huisdierExtra huisdier: 2,00€        /nacht vanaf derde huisdier

40,00€     /jaar40,00€     /jaar

Bedlinnen: 15,00€     pp op te halen aan receptieBedlinnen: 15,00€     pp op te halen aan receptie

Eindschoonmaak: 40,00€     /u Enkel indien vuil achtergelatenEindschoonmaak: 40,00€     /u Enkel indien vuil achtergelaten

Watertank vullen: 1,00€        per 100L na aanmelden receptieWatertank vullen: 1,00€        per 100L na aanmelden receptie

Ontbijt-pakket: 9,50€        pp te bestellen bij receptieOntbijt-pakket: 9,50€        pp te bestellen bij receptie

Fruitsap/Water, 2 pistolees, kaas/hesp/confituur/choco, joghurtje/ontbijtgranenFruitsap/Water, 2 pistolees, kaas/hesp/confituur/choco, joghurtje/ontbijtgranen

BBQ-pakket: 14,50€     pp te bestellen bij receptieBBQ-pakket: 14,50€     pp te bestellen bij receptie

150g vlees, koude groenten, brood, aardappel in de schil, verrassingsdessert150g vlees, koude groenten, brood, aardappel in de schil, verrassingsdessert

Vuurkorfset: 15,00€     Vuurkorfset: 15,00€     

Korf of kachel, brandblusset, hout.Korf of kachel, brandblusset, hout.


