PRIJSLIJST 2019 VASTE PLAATSEN
Jaarplaats tot 200 m² Prijs is inclusief t/m 5 personen:

€.2.548,80

Staangeld
Toeristenbelasting
Bijdrage recreatiecommissie
Internetgebruik inclusief*, z.o.z. voor uitleg.

€.2.245,00
€. 280,80
€. 23,00

Jaarplaats 200-240 m² Prijs is inclusief t/m 5 personen:

€.2.748,80
€.2.445,00
€. 280,80
€. 23,00

Staangeld
Toeristenbelasting
Recreatiebijdrage
Internetgebruik inclusief*, z.o.z. voor uitleg.

Jaarplaats vanaf 240 m² Prijs is inclusief t/m 5 personen:
Staangeld
Toeristenbelasting
Recreatiebijdrage
Internetgebruik inclusief*, z.o.z. voor uitleg.

€.2.968,80
€.2.665,00
€. 280,80
€. 23,00

Overige kosten en opties:
Voorheffing energie, uitleg zie onder
€. 141,25
Betaling 12 maandtermijnen (nov t/m okt: €.6,00 per maand)
€. 72,00
→middels automatische incasso op de 10de of 25ste van een maand.
Borg slagboomkaart / betaalkaart (éénmalig)
€. 30,00
Modem (éénmalige aanschaf) z.o.z. voor uitleg
€. 155,00
Extra personen boven de 5 personen; per seizoen
€. 38,00
Brandblusser (6 kg schuimblusser), verplicht vanuit de brandweer
€. 98,00
Toeslag winterverblijf (na 1 november tot half maart)
€. 425,00
Verwijderingsbijdrage zonder veranda
€. 670,00
Verwijderingsbijdrage met vaste veranda
€. 825,00
Verwijderingsbijdrage tourcaravan
€. 155,00
Alle prijzen inclusief 9% BTW en 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

Overschrijvingskosten particuliere verkoop/aankoop
Overschrijvingskosten stacaravan op jaarplaats
Overschrijving tourcaravan op seizoenplaats
Deze bedragen moet door zowel koper als verkoper voldaan worden

Voorheffing energie bestaat uit:
200 kw/h elektra
15 m3
water
10 m3
propaangas

à €. 0,29
à €. 2,83
à €. 4,08

€. 141,25

Deze tarieven zijn dagprijzen en kunnen tussentijds aangepast worden.

€. 205,00
€. 85,00

* Internet:
We werken op de jaarplaatsen met een vaste internet verbinding middels een coaxkabel. In de stacaravan / chalet dient u een modem te plaatsen waarna u draadloos kunt
internetten.
We werken met een speciaal gecertificeerd ‘Rakelbos’ modem. Eénmalige aanschaf Wifi
modem: €.155,00. Jaar- en seizoen kampeerders schaffen zelf éénmalig het modem aan.
Het staangeld is altijd inclusief één standaard gebruikersaccount met onbeperkt
dataverbruik.
Er zijn twee soorten abonnementen:
Standaard gebruikersaccount 1x2 mb 1 gebruiker met één wachtwoord
Extra gebruikersaccounts
1x2 mb 1 gebruiker met één wachtwoord
Media account
1x6 mb Smart TV / Play station
Alle accounts zijn met inbegrip van onbeperkt datagebruik.
Tarief internet support:

Inclusief
€ 15,00 per seizoen
€ 35,00 per seizoen

€ 8,00 per 10 minuten.

Centrale antenne:
Iedere standplaats is voorzien van een centrale antenne aansluiting middels een coax
kabel. De 35 zenders die u kunt ontvangen zijn:
Nederlandse zenders: Ned 1 - Ned 2 - Ned 3 - RTL 4 – RTL 5 - SBS 6 – RTL 7 – RTL 8 Net 5 – SBS 9 - Veronica/Disney XD - Omroep Brabant – BVN – ID– Nickelodeon –
Comedy Central - National Geographic – Discovery channel - Eurosport – 24 Kitchen.
Muziekzenders: MTV Music 24 – Xite.
Belgische zenders: BVN – Canvas – Ketnet – Sporza.
Engelse zenders: BBC One – BBC Two – CNN.
Duitse zenders: Das Erste – ZDF – WDR Koln -Kika – Deutsche Sport 1 – Deutsche 7Max.

Korting:
Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op 9% BTW. Indien u in het kalenderjaar 2018
betaalt valt u echter onder het tarief van 6% BTW: U krijgt derhalve een korting van
2,83% (109:106). Deze korting wordt na 1 januari 2019 verrekend.

(Sta)caravan (ver)huren:
Wilt u uw (sta)caravan verhuren?
In dat geval meldt de huurder zich bij
de receptie voor het doorgeven van de
gegevens. De huurder betaalt een
administratieve toeslag van €. 90,00
per week.
Let op: verhuren mag alleen in het
hoogseizoen met een maximum
van 4 weken. Daarbuiten mag er
niet verhuurd worden!

