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Seizoentarieven

Winterstalling
U kunt uw caravan op uw plaats laten staan in de
winter.
Deze periode loopt van 26-10-2020 t/m 25-03-2021.

Het seizoen 2021 loopt van vrijdag 26 maart t/m
zondag 31 oktober 2021. In deze brochure vindt u de
tarieven en informatie over de seizoenplaatsen.

Tarieven
Toercaravan standaard (4 meter)
€
Toercaravan (4,5 meter)
€
Stacaravan
€
Bijzettentje (alleen in overleg)		
Parkeren auto/motor (op parkeerplaats)		

1.965,2.025,2.400,gratis
gratis

Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristen/
woonforensenbelasting en kosten gas/elektra.

Betalingsschema 2021
Als u weer wenst te reserveren voor een
seizoenplaats, dan geldt het betalingsschema welke
in de Najaarsbabbel is vermeld.

Technische voorzieningen
Bovenstaande tarieven zijn inclusief waterverbruik,
zuiveringslasten, vuilnisafvoer en gebruik riolering.
Het elektraverbruik is tot 300 Kwh inbegrepen. De
kosten voor verbruik daarboven zijn € 0,35 per Kwh
(ongewijzigd t.o.v. 2020). De kosten voor het elektraen gasverbruik worden aan het eind van het seizoen
in rekening gebracht. Bij minder verbruik van elektra
is geen restitutie!

Kosten winterstalling

€

85,-

Logees en bezoekers
U dient uw logees en bezoekers direct bij aankomst
aan te melden bij de receptie. De kosten voor bezoek
is € 1,50 pp. Het tarief voor logees is afhankelijk
van het seizoen. Bezoekers en logees hoeven geen
toeristenbelasting te betalen. Het meebrengen van
huisdieren is niet toegestaan. U bent te allen tijde
verantwoordelijk voor uw bezoek.

Belastingen
De toeristenbelasting voor toercaravans bedraagt
€ 180,- (onder voorbehoud van wijzigingen).
De woonforensenbelasting voor stacaravans wordt
u rechtstreeks door de Gemeente Barneveld in
rekening gebracht.
Eventuele andere heffingen of belastingen die
door de gemeente en/of overheid kunnen worden
ingesteld, maar nu nog onbekend zijn, kunnen nog
berekend worden.

Toeristische tarieven en
huuraccommodaties
De tarieven voor toeristische kampeerplaatsen en
onze huuraccommodaties zoals de Safaritenten,
Pipowagen of huurcaravans, vindt u in onze andere
tarieven flyer of op onze website.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op en we
helpen u graag.

2021

