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Tarieven De Wetterspetter 2019
Minicamping aan het water

Tarieven per dag

Prijs per nacht

Volwassen p. p.

€ 4,75

Kind (t/m 12 jaar) p.p.

€ 2,50

Toeristenbelasting p.p.

€ 1,25

Caravan / Tent

€ 3,00

Camper

€ 4,50

Kleine tent

€ 2,00

Auto

€ 1,50

Motor

€ 1,00

Elektrische aansluiting (6 ampère)

€ 2,00

Boot ligplaats

€ 4,00

Boottrailer

€ 1,50

Hond

€ 1,00

Aankomst- en vertrektijden
Aankomst vanaf 14.00
Vertrek voor 11.00
Deze tijden worden nagestreefd tijdens het hoogseizoen in verband
met het onderhoud van het veld. In overleg zijn er mogelijkheden tot
het schuiven van de tijden, dit wordt eventueel verrekend in de kosten.

Deze prijzen gelden voor u tent, caravan en camper en zijn op basis
van 2 personen per overnachting. Inclusief elektrische aansluiting (6
ampère), water, chemische toilet, auto, FREE WiFi en afval.
Douchegebruik en toeristenbelasting zijn exclusief.

Tarieven sanitairvoorzieningen
Douche

€ 0,50

Warm water

€ 0,20

Gebruik van wasmachine inclusief waspoeder

€ 5,00

Seizoensarrangementen
Voorseizoen van 1 april tot 1 juli

€ 400,-

Naseizoen van 1 september tot 1 november

€ 250,-

Seizoensplaats van 1 april tot 1 november

€ 750,-

De prijzen voor de seizoensplaatsen zijn inclusief 2 personen,
elektrische aansluiting (6 ampère), water, chemische toilet, FREE
WiFi , auto en afval. Douchegebruik en toeristenbelasting zijn
exclusief. In overleg zijn er mogelijkheden tot het schuiven van de
datums van de seizoensplaatsen.

Tarieven Bootverhuur De Wetterspetter

Tarieven huurcaravan 5 personen
Prijs per week (vrijdag t/m vrijdag)

€ 16,-

Exclusief toeristenbelasting

Prijs per dag

€ 300,-

Prijs per dagdeel

Prijs per week

10:00 – 14:00 of
14:00 – 18:00

Prijs per midweek (maandag t/m vrijdag)

€ 225,-

Prijs per lang weekend (vrijdag t/m maandag)

€ 200,-

Sloep (2-6 pers.)

€ 125,-

€ 70,-

*

Prijs per weekend (vrijdag t/m zondag)

€ 175,-

Randmeer (2-7 pers.)

€ 70,-

€ 45,-

€ 250,-

Prijs Hemelvaartweekend (donderdag t/m zondag)

€ 200,-

Polyvalk (2-5 pers.)

€ 70,-

€ 45,-

€ 250,-

Prijs Hemelvaartweekend (woensdag t/m zondag)

€ 225,-

Kano

€ 15,-

€ 7,50

€ 50,-

Zwemvest

€ 5,-

€ 3,-

Tarieven seizoensligplaats boot
Voorseizoen van 1 April tot 1 Juli

€ 150,-

Naseizoen van 1 September tot 1 November

€ 100,-

Seizoensplaats van 1 April tot 1 November

€ 400,-

Prijzen zijn inclusief benzine. Zeilboten zijn voorzien van een buitenboordmotor. Wanneer
u meer dan 2 polyvalken wilt huren, kan dit worden regelt via een extern bedrijf. Dit
moet op tijd wordt gecommuniceerd. Vooraf wordt er borgt gevraagd in contant geld (€
70-100,-)

Tarieven Stalling De Wetterspetter
Binnenstalling

€ 15,- per m2 per halfjaar

Buitenstalling

€ 10,- per m2 per halfjaar

Halen en brengen van uw stallingobject is geheel vrijblijvend
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