Tarievenlijst 2018
Jaar- en seizoenplaatsen
Omschrijving
Stacaravan jaarplaats
Seizoenplaats
Voorseizoenplaats
Exclusief
Huisvuil
Rioolrecht en zuiveringsheffing
Elektra
Water
Extra bebouwde meters
Huisdieren*

Data
Vanaf
24 maart t/m 31 oktober 2018
24 april t/m 14 juli 2018

geldt voor jaar- en seizoenplaatsen
geldt voor jaar- en seizoenplaatsen
indien geen meter aanwezig/seizoenplaatsen
indien geen meter aanwezig/seizoenplaatsen
per vierkante meter
hond
kat of poes

Vaste logé
Extra auto
Borg slagboomsleutel
Exclusief
Elektra
Water
OK-gas

prijs per KWh
per kuub
na omrekening van meters naar liters

Tarief
€ 1.400,00
€ 1.150,00
€ 575,00
Tarief
€ 170,00
€ 100,00
€ 95,00
€ 70,00
€ 27,50
€ 95,00
€ 50,00
€ 125,00
€ 125,00
€ 25,00
Tarief
€ 0,40
€ 3,10
€ 0,95

Toeristenbelasting inclusief administratiekosten
Jaarplaatsen
gezin tot en met 4 personen
gezin vanaf 5 personen
Seizoenplaatsen
gezin tot en met 4 personen
gezin vanaf 5 personen

Tarief
€ 186,00
€ 248,00
€ 177,00
€ 236,00

Faciliteiten
Tennisbanen
Midgetgolf

Tarief
€ 6,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 2,50

Wasserette

Algemeen bij bezoek
Dagbezoeker
Huisdier*
Logé

per uur
onder 12 jaar
vanaf 12 jaar
wassen inclusief waspoeder en drogen
wasmunt voor alléén wassen
droogmunt voor alléén drogen

zie opmerking onder tarievenlijst

Tarief
€ 3,00
€ 1,50
€ 3,00

* Niet alle rassen huisdieren zijn toegestaan op ons recreatiepark. Voor meer informatie over welke rassen
toegestaan zijn op het park kunt u contact met ons opnemen of terecht bij de receptie.

Tarievenlijst 2018
Toeristisch kamperen
Hoogseizoen: 14 juli 2018 tot en met 25 augustus 2018
Weektarief
van zaterdag 12 uur tot zaterdag 12 uur
Dagtarief
Caravan aankomst ná 18:00 uur en
vertrek vóór 10:00 uur
Tent voor twee personen per nacht zonder auto op de plaats

Tarief
€ 190,00
€ 30,00
€ 20,00

Laagseizoen: 1 januari 2018 tot 14 juli 2018 en 25 augustus tot 31 december 2018
(met uitzondering van arrangementen)
Weektarief
van zaterdag 12 uur tot zaterdag 12 uur
Dagtarief
Caravan aankomst ná 18:00 uur en
vertrek vóór 10:00 uur
Tent voor twee personen per nacht zonder auto op de plaats

Tarief

€ 15,00

€ 125,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 12,50

Inclusief voor het hele gezin
Elektra (4 ampère), water, warme douches en één auto (niet bij twee persoons tent) op de plaats
Exclusief
Toeristenbelasting per persoon, per dag
Borg slagboomsleutel (wordt terugbetaald of overgemaakt bij vertrek)

Tarief
€ 0,75
€ 25,00

Arrangementen
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Groot Pinksteren

vrijdag 30 maart t/m 2 april 2018
zaterdag 28 april t/m 5 mei 2018
donderdag 10 mei t/m zondag 13 mei 2018
vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 2018
donderdag 10 mei t/m dinsdag 22 mei 2018

Tarief
€ 65,00
€ 165,00
€ 85,00
€ 85,00
€ 175,00

per uur
onder 12 jaar
vanaf 12 jaar
wassen inclusief waspoeder en drogen
wasmunt voor alléén wassen
droogmunt voor alléén drogen

Tarief
€ 6,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 7,50
€ 5,00
€ 2,50

Faciliteiten
Tennisbanen
Midgetgolf
Wasserette

Algemeen bij bezoek
Dagbezoeker
Huisdier*
Logé

zie opmerking onder tarievenlijst

Tarief
€ 2,50
€ 1,50
€ 3,00

* Niet alle rassen huisdieren zijn toegestaan op ons recreatiepark. Voor meer informatie over welke rassen
toegestaan zijn op het park kunt u contact met ons opnemen of terecht bij de receptie.

