Seizoenplaats Basis 2022
Inbegrepen: 1 kampeermiddel (geen stacaravan of chalet)
1 extra bijzettentje max 6m²
incl. 2 personen ( eigenaar caravan + 1 ingeschreven persoon)
1 auto
milieuheffing
elektra aansluiting
9% BTW
Periode en gebruik: 15-03-'22 t/m 04-11-’22
Prijs: € 1550,00
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting Kurtaxe
Extra personen (op contract vermeld) Zusätzliche Personen
Hond / kat Hund Katze
2e Bijzettentje 2. kleines Zelt
Extra auto (op contract vermeld) Zusätzliches Auto (im Vertrag erwähnt)
Aanhanger Anhänger
Verbruik elektra p/ KWh
Stromverbrauch
Bijlage tarieven seizoenplaats zie hieronder

€ 175,00
€ 140,00
€ 80,00
€ 32,50
€ 32,50
€ 32,50
€ 0,45

Bijlage tarieven seizoenplaats 2022
Weekendgebruik
arrangementen:

Seizoenplaats is incl. 2 personen
1e persoon
2e persoon is

Extra personen geldig bij:
Dit kunnen zijn:

van vrijdag t/m maandag
Niet inbegrepen extra feestdagen

eigenaar Caravan
Partner
inwonend kind
Seizoenplaatsen
Inwonende kinderen
Uitwonende (studerende) kinderen
Ouders
kleinkinderen

Let op: bovenstaande personen zijn vooraf opgegeven bij het door u ondertekende contract.
Logés
Logés zijn personen die aanwezig zijn terwijl eigenaar caravan of een van de extra personen
( ingeschreven op het contract) aanwezig is
Tarief per logé per nacht
Auto / motor logé per nacht
Hond logé per nacht
Aanhangwagen
Gebruik caravan familie
Zonder aanwezigheid
van eigenaar, 2e
persoon of extra persoon
vermeld op het contract

Overige personen

€ 7,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50

Inwonende kinderen
Uitwonende (studerende) kinderen met gezin
Ouders
Broers en zussen met gezin
Tarief per persoon per nacht
Per auto / motor per nacht

€ 7,00
€ 3,50

Per Hond per nacht
Aanhangwagen

€ 3,50
€ 3,50

Niet toegestaan als overnachtende gast op een seizoenplaats.

Voertuigen
1 voertuig is in het arrangement inbegrepen
auto / motor / bestelbus
Komt u afwisselend met verschillende auto's geef deze dan wel op
hiervoor wordt niets extra's in rekening gebracht
Bent u met meerdere voertuigen tegelijk aanwezig, dan betaalt u voor
deze extra voertuigen het vaste tarief.
U ontvangt aan het begin van het seizoen een parkeerkaart.
Deze legt u zichtbaar aan de bestuurderskant voor achter de voorruit
Geen parkeerkaart is niet parkeren op de parkings of op uw standplaats
Andere voertuigen zoals genoemd (auto, motor / bestelbus) zijn niet toegestaan.
Bezoekers ( zonder overnachting)

Bezoekers overdag zijn beperkt toegestaan.
Uiterlijk tot 22.30 uur
Max 1 gezin tegelijk of max 4 pers.
Per persoon
€ 1,75
hond bezoekers
€ 1,75
auto
€ 1,50
Alleen parkeren op Parking Noord

Elke persoon ( niet staand op het contract, maar wel zijn toegestaan volgens bovenstaande
uitleg) die in uw caravan slaapt, vooraf melden ( tot uiterlijk 18:00 uur op dag van aankomst) via het daarvoor
bestemde aanmeldformulier
Niet tijdig aanmelden (tot uiterlijk 18:00 uur op dag van aankomst)) is dubbel tarief.
Bezoekers overdag melden en betalen via een daarvoor bestemd aanmeldingsformulier

