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Tarieven logies
Kamperen

Weekend
(2 nachten)

Midweek

(4 nachten)

Week

(6 nachten)

p.p. = per persoon

€ 9 per nacht p.p.

Studio met 2 slk

(voor 4 à 5 personen)

Kamer

(voor 2 à 3 personen)

Laagseizoen

Hoogseizoen

Laagseizoen

Hoogseizoen

€ 275

€ 325

€ 65 p.p.

€ 75 p.p.

€ 375

€ 440

€ 120 p.p.

€ 140 p.p.

€ 475

€ 560

€ 175 p.p.

€ 205 p.p.
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Drie kamers op de 1ste verdieping zijn elk voorzien van 2 bedden, een bedbank (140 cm breed), een
kleerkast en een tafeltje met 2 stoelen.
Een vierde kamer bevat 2 bedden, een kleerkast en een tafeltje met 2 stoelen.
De gasten in de kamers maken gebruik van gemeenschappelijk sanitair (2 badkamers met 4 afzonderlijke
doucheruimtes en 2 toiletten) en een gemeenschappelijke eetruimte op het gelijkvloers die voorzien is van
een keukenblok.
De twee studio’s, die rolstoeltoegankelijk zijn, omvatten een zit-en eethoek met open keuken voorzien van
kookvuur, vaatwas, microgolfoven, koelkast, koffiezet en waterkoker. Verder beschikken ze over een
badkamer met douche, lavabo en toilet. Er zijn in elke studio 2 slaapkamers met 2 bedden en een bedbank
(140 cm breed) in de zithoek.
De prijs voor een kamer of studio omvat bedlinnen, elektriciteit, gas, water en eindschoonmaak.
In geval van een single bezetting van een kamer kan een supplement van € 20 per nacht aangerekend
worden.
Voor een extra persoon op een kamer wordt € 20 p.p. per nacht aangerekend.
Kampeerders kunnen gebruik maken van het gemeenschappelijke sanitair op het gelijkvloers. Indien
gewenst kunnen zij tegen betaling van een supplement ook de gemeenschappelijke eet- en kookruimte
gebruiken.
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Een eenvoudig ontbijt kan voorzien worden voor € 9 p.p.
Een warme maaltijd (soep – hoofdgerecht – dessert) volgens de “wat-schaft-de-pot”-formule kan
aangeboden worden voor € 17 p.p.
Waarborg te betalen voor een studio:

€ 100

Bij reservatie dient een voorschot gestort te worden van 50% op rekeningnummer BE06 0682 3126 6922.
Het totale bedrag voor de huur van het verblijf en de waarborg dienen uiterlijk op de dag van aankomst
betaald te zijn.
Een weekend loopt van vrijdag 17 u. tot zondag 12 u.
Een midweek loopt van maandag 11 u. tot vrijdag 12 u.
Een week loopt van maandag 11 u tot zondag 12 u.
Annulatievoorwaarden:

Als je minstens 3 maanden voor de start van je vakantie annuleert, betaal je € 100

Als je minder dan 3 maanden voor de start van je vakantie annuleert, betaal je 25%.

Als je minder dan 1 maand voor de start van je vakantie annuleert, betaal je 50%.

Als je minder dan 1 week voor de start van je vakantie annuleert, betaal je 90%.

Als je niet geannuleerd hebt en niet komt opdagen, moet je het volledige bedrag betalen.
Annuleren dien je altijd schriftelijk te doen.

