Prijslijst Jaarplaats 2019
Jaarplaats

€ 1795,00

Chaletplaats

€ 2225,00

De jaar- en chaletplaatsen zijn inclusief 1 auto, 1 schuurtje en inwonende gezinsleden en exclusief verbruik.

Extra’s jaarplaats / chaletplaats
Vastrecht infrastructuur (incl. 10 m3 water, 10 m3 gas, 100 kWh elektra)

€ 105,00

Toeristenbelasting (nota van de gemeente) o.v.b.

€ 95,00

Borg slagboomkaart / Borg sepcard

€ 35,00 / € 15,00

Elektra via de meter

€ 0,37 / kWh

Water

€ 3,50 / m3

Gas (propaan)

€ 3,75 / m3

Eerste hond of kat (aangelijnd)

€ 35,00

Tweede hond of kat (aangelijnd)

€ 50,00

Drie of meerdere huisdieren (aangelijnd)

€ 65,00

Bijzettentje (max 6 m )

€ 25,00

Slaapcaravan (< 3,5 meter) / camper op de plek

€ 250,00

Extra persoon per jaar

€ 40,00

2

Extra auto bij de plek

€ 60,00

Extra aan- of bijbouw per m (eerste 6m gratis)

€ 10,00

Kleine aanhanger bij de plek

€ 50,00

Bezoekersregeling. Bezoek hoeft dan geen entree te betalen.
Geldt niet voor logés, die betalen dagtarief van € 3,50 per persoon per nacht.

€ 35,00

Camper / toercaravan bij de plek

€ 7,50 per dag
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Internet kastjes / router
Aanschaf/Borg € 175,Per maand € 20,Minimaal 6 maanden gebruiken / huur betalen.
Binnen 12 maanden retourneren à € 125,- terug van de borg.
Tussen de 12 en 24 maanden retourneren à € 75,- terug van de borg.
Na 2 jaar (24 maanden) krijgt men altijd nog weer € 25,- retour van de borg.
Kastjes dienen altijd weer ingeleverd te worden. Ze blijven eigendom van De Vossenburcht.

Onderverhuur
• € 100,- per maand
• min. 4 weken
• borg pasjes € 50,• op rekening van eigenaar

/

Kort verhuur
• € 3,50 per persoon per nacht (te betalen door de verhuurder)
• € 3,50 per huisdier per nacht (te betalen door de verhuurder)
• borg pasjes € 50,- (te betalen door de huurder bij het inchecken. Inchecken alleen mogelijk
gedurende openingstijden)

