Prijslijst seizoensplaatsen 2019 (01-04-2019 tot 19-10-2019)

Seizoensplaats type normaal (seizoensplaatsen 1 t/m 64)
- Tarief jaarplaats normaal:
€ 1.639,- Tarief auto:
€ 80,- Toeristenbelasting:
€ 230,Totaal
€ 1.949,-

Seizoensplaats type groot (seizoensplaatsen 71 t/m 126)
- Tarief jaarplaats groot:
€ 2.006,- Tarief auto:
€ 80,- Toeristenbelasting:
€ 230,Totaal:
€ 2.316,-

Bovenstaande tarieven zijn incl.:
- 9% BTW
- Toeristenbelasting volgens opgave gemeente Veere
- 6 personen
- Aansluiting CAI
- Stroomverbruik tot 200 kW per seizoen. Bij meerverbruik á 0,45 per kW
- 10 Ampère stroom.
- Reserveringskosten
Opties:
- Hond aan de lijn per seizoen: € 70,00
- Hond aan de lijn per dag:
€ 3,00
- Extra auto per seizoen:
€ 80,00
- Extra auto per dag:
€ 3,50
- Extra persoon per dag:
€ 3,50
- Internet premium per seizoen: € 42,50 per voucher
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A–

De eigenaar van de caravan is zelf verantwoordelijk voor de staat van de caravan. Geadviseerd
wordt deze 1 keer in de 3 jaar te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf.

B–

De eigenaar van de caravan is verplicht zijn/haar perceel in goede staat te onderhouden.
Het gras dient geregeld te worden gemaaid. Bij verzuim worden de kosten (€ 20,- per keer) op de
eigenaar verhaald.

C–

Afvoerwater van de caravan dient via de riolering te worden afgevoerd.

D–

Onderverhuur of gebruik door derden van de caravan is toegestaan mits onderstaande regels
worden nageleefd:
- Aanmelding van onderhuurders of andere bewoners (ook directe familie) dient altijd vooraf via de
balie van de receptie, per mail of per post te geschieden.
- Het is niet toegestaan de caravan te verhuren aan groepen jongeren zonder begeleiding van hun
ouders.
- Het tarief p.p.p.n. is € 2,50. Dit bedrag dient bij aankomst te worden voldaan.
Eigen kinderen of ouders van de eigenaar van de caravan zijn vrij van dit tarief. Overige
familieleden dienen wel het bovenstaand tarief te betalen.
-De huurder van de seizoenplaats is verantwoordelijk voor de gasten die zijn / haar caravan komen.
Bij overlast wordt de huurder van de seizoenplaats hierop aangesproken. Het is daarom
vanzelfsprekend dat de campingregels worden doorgegeven aan de onderhuurders/gebruikers.
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