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de Zanderij
dat is meer dan kamperen

Seizoentarieven

Logees en bezoekers

(vrijdag 27 maart t/m zondag 25 oktober 2020)

Seizoenplaats bestemd voor:
Standaard toercaravan / plaats
Grotere toercaravan / plaats
Nog grotere toercaravan / plaats

n 1.925,–
n 1.985,–
n 2.045,–

Informeer vooraf bij de receptie

Stacaravan / plaats
n 2.355,–
Bijzettentje, plaatsing alleen na overleg
gratis
Auto, motor op parkeerplaats
gratis

U dient uw logees direkt te melden bij de receptie,
waar de inschrijving plaatsvindt. Zij hoeven alleen
het personen-kampeergeld te betalen. Ook uw
bezoek melden bij de receptie! Per bezoeker wordt
n 1,50 berekend. Bezoekers en logees (met hond
niet toegestaan) vallen onder uw toezicht.

Een overzicht van alle toeristischeen stacaravan verhuur tarieven
vermelden wij in een aparte folder.

Technische voorzieningen 2020

Gemeente Barneveld berekent u in 2020:

Bij bovenstaande prijzen zijn waterverbruik,
zuiveringslasten, vuilnisafvoer en gebruik riolering
inbegrepen.
Elektraverbruik tot 300 Kwh is ook inclusief. Verbruik
daarboven à n 0,35 per Kwh. Bij minder verbruik
geen restitutie! Gasverbruik (stacaravans) wordt
einde seizoen in rekening gebracht.

Toeristenbelasting (Toercaravans) onder voorbehoud n 172,50. Woonforensenbelasting (Stacaravans), deze wordt u rechtstreeks door gemeente
Barneveld in rekening gebracht.

Winterperiode
(27/10/2019 t/m 27/03/2020)
Caravan blijft op plaats staan.

n

85,-

Betaling seizoenplaats
Voor uw en ons gemak hanteren wij voor de betaling
van het staangeld een duidelijk betalingsschema.
De betalingstermijnen en de bedragen zijn bindend!

Bijzonderheden
De Tarieven zijn exclusief de toeristenbelasting /
eventueel woonforensenbelasting en andere door
de overheid of gemeente nog in te stellen extra
heffingen of belastingen, die voorheen of onbekend
of niet-geldend waren. Deze zullen dan alsnog
berekend moeten worden.
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