Jaarplaatsen | Jaar 2022
(geen permanente bewoning)
Periode: 1 februari tot 1 december & Kerstvakantie
Inclusief: Elektra (16 Amp.), water, riolering, centraal antenne,
vaste gasaansluiting, eigen internet modem)
Prijs:
Exclusief: €1950,- (tot 120m2)
Inclusief: €2235,- (+VE €50,- +VW €25,- +VG €30,- +G/RH €105,- + TV €75,- (9% btw)
Meer prijs: €16,25 per m2 (boven de 120m2)
Lokale heffingen: €130,- per seizoen

+ Gebruik van pallet kachel:€ 75,- per jaar
+ Hond € 65,00 per hond
+ Kat/Poes € 25,00 per kat/poes
+ Winterklaar maken € 25,+ Aansluitkosten stacaravan € 750,+ Borg slagboompas € 34,+ Borg kabelmodem € 300,+ Stop: €300,+ Verkoop commissie minimaal € 300,- tot vraagprijs €7500,- daarboven 10 % van de vraagprijs , zelf aantal en prijs
invoeren.
- Afvoeren caravan en toebehoren op aanvraag.

Seizoenplaatsen| Jaar 2022
(Bosberg en Spechtenveld)
Periode: 1 maart tot 1 november
Inclusief: Elektra (10 Amp.), water, riolering, centraal antenne,
eigen internet modem)
Prijs: €1575,- (incl. 9% BTW)

Lokale heffingen: €100,- per seizoen

+ Winterstalling €100,- (verplaatsbaar, zonder vlonder en voortent)
1 november tot 1 maart
+ Elektra verbruik € 0,62 /kwh
+ Hond € 65,00
+ Kat € 25,00
- Borg slagboompas € 34,00
- Borg kabelmodem € 300,00
- Borg sanitaire sleutel € 25,-

Huurtarieven
Boslodge
(Hertenveld)
1 zonder huisdier, 2 met huisdier

Standaard weekend
Standaard midweek
Standaard week
Paasweekend
Hemelvaart
Pinksteren

Borg: €100,Lokale heffingen: €2,50,- p.p.p.n.
Toeslag huisdier: €25,- per periode

€275,€275,€475,€325,€475,€425,-

excl.
excl.
excl.
excl.
excl.
excl.

vr. 15 uur tot ma. 10 uur
ma. 15 uur tot vr. 10 uur
vr. 15 uur tot vr. 10 uur
vr. 15 uur tot ma. 10 uur
woe. 15 uur tot zo. 10 uur
vol

Huurtarieven
Trekkershut
(2 personen)
€50,- per nacht excl.

Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

€135,- excl.
€180,- excl.
€150,- excl.

vr. 15 uur tot ma. 10 uur
woe. 15 uur tot zo. 10 uur
vr. 15 uur tot ma. 10 uur

€120,- excl.
€175,- excl.
€150,- excl.

vr. 15 uur tot ma. 10 uur
woe. 15 uur tot zo. 10 uur
vr. 15 uur tot ma. 10 uur

€160,- excl.
€225,- excl.
€175,- excl.

vr. 15 uur tot ma. 10 uur
woe. 15 uur tot zo. 10 uur
vr. 15 uur tot ma. 10 uur

Trekkershut
(4 personen)
€45,- per nacht excl.
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

Trekkershut Plus
(4 personen)
€55,- per nacht excl.
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren

Lokale heffingen: €2,50,- p.p.p.n.
Linnengoed: €7,50 p.p.

Kampeertarieven
Kampeerplaats
(caravan / tent / camper)
Inclusief elektra (10 Amp.), waterpaaltje,
afvoeraansluiting en douche

Laagseizoen (voor)
Laagseizoen (na)
Hoogseizoen
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
(op zaterdag 04/06/2022
voetbalveld)

€17,- p.n.
1 apr. - 1 jul.
€17,- p.n.
31 aug. - 2 okt.
€22,- p.n.
1 jul. - 31 aug.
€70,15 apr. - 18 apr.
€85,25 mei - 29 mei
€85,3 jun. - 6 jun.
van 15 tot 24 uur live muziek op het

Inclusief: 9% BTW, gratis douchen, elektra, WiFi, 2 gratis huisdieren

Trekkerstarief
(trekkersveldje zonder stroom, incl. douche)
2 personen per trekkerstent (wandel/fiets)
€12,50 per nacht excl.
Lokale heffingen: €2,50,- p.p.p.n.

