BASISTARIEF VELD 3, incl. 30 personen
accommodatie Reeve (8*12m - 8 biertafelsets, houtkachel, koelkast, 4p gasfornuis, overkapping 4*12m)
sanitair (6 toilet, 2 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 555,00)

1110,00

BASISTARIEF VELD 4, incl. 30 personen
accommodatie Loods 13 (11*15m - 10 biertafelset, koelkast, 6 kookpitten)
accommodatie blokhut (4*5m - 2 stapelbedden, 2 1-pers. bedden, tafel, stoelen)
sanitair (6 toilet, 2 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 630,00)

1260,00

BASISTARIEF VELD 5 a, incl. 20 personen
stretchtent (8*12m - 4 biertafelsets)
sanitair (4 toilet, 2 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 20 kampeerders € 357,50)

715,00

BASISTARIEF VELD 5 b, incl. 20 personen
accommdatie Stobbe (6,5*6,5m - 4 biertafelsets, koelkast, 4p gasfornuis, overkapping 7*9m)
sanitair (4 toilet, 2 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 20 kampeerders € 370,00)

740,00

EXTRA KAMPEERDER

(per 2 nachten)

17,00

(extra nacht € 8,50)

TOERISTENBELASTING gemeente Dronten, p.p.p.n.
ADMINISTRATIEKOSTEN, per boeking
*
*
*
*

0,95
25,00

Bij verblijf van 5 of 6 nachten 10% korting op "basistarief veld" en het tarief "extra kampeerder"
Bij verblijf van 7 of meer nachten 20% korting op "basistarief veld" en het tarief "extra kampeerder"
Kinderen tot 2 jaar kamperen gratis, toeristenbelasting gemeente Dronten dient wel afgedragen te worden.
Een voorbeeld van hoe de prijzen te berekenen vind je in het document "veel gesteld vragen".

SLAAPACCOMMODATIE
prijs per 2 nachten (halve midweek ma 12u-wo 12u of wo 15u-vr 12u, of weekend vr 15u-zo 18u)
huur grashopper 6-pers.
stapelbedden, 2x 140x190cm, 2x 70x200cm, zelf beddengoed meenemen
(extra nacht € 45,00)
huur grashopper 8-pers.
stapelbedden, 3x 70x200cm, 1-pers, bedden 2x 70x200cm, zelf beddengoed meenemen
(extra nacht € 60,00)
administratiekosten grashopper
indien betaling niet via factuur groepsreservering gewenst is

90,00
120,00
10,00

TARIEVEN VERHUURMATERIAAL & OVERIGE TARIEVEN
eindschoonmaak, per uur
dagbezoeker, p.p.p.d.
huisdier, per dag
kampvuurhout, per kuub
brengen of ophalen materialen door externe partijen
buiten aankomst- of vertrektijd reservering
huur biertafelset, tafel 220x50cm en 2 banken (per nacht)
huur gasbarbecue, incl gas & schoonmaak (per nacht)
huur gasheater, excl. gas (gas tegen dagprijs verkrijgbaar) (per nacht)
huur koelkast 365 liter incl. bezorgen (1e nacht)
huur koelkast 365 liter (opvolgende nachten)
huur keukenkist A, 20 pers. borden en bestek (per weekend/midweek)
huur keukenkist B, 20 pers. glazen en bekers (per weekend/midweek)
huur keukenkist C, keukenmaterialen (per weekend/midweek)
huur keukenkist D, pannen (per weekend/midweek)
huur voetbalgoaltjes, prijs per verblijf
huur volleybalnet, prijs per verblijf
huur materialen levend stratego, prijs per dag
huur materialen levend ganzenbord, prijs per dag
huur materialen smokkelseinspel, prijs per dag
huur materialen levend bingo, prijs per dag
huur materialen zeskamp, prijs per dag
huur materialen bamboebuilding, prijs per dag
activiteiten incl professionele begeleiding
bv. Lowlandgames, Expeditie Robinson, Shooting Experience, Archery Tag
overige verhuur bv biertap, lichtsnoeren, koffiepercolator, partytent,
springkussens, koelwagen, eurostekkers etc
extra stroom of water tbv springkussen, zwembaden, hottubs etc (per item, per etmaal)
kosten stroom/water/afval voor extern ingehuurde partijen (per etmaal)

38,00
4,00
2,00
120,00
50,00
12,50
50,00
20,00
85,00
60,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
25,00
25,00
50,00
50,00
op aanvraag
op aanvraag
10,00
25,00

* tarieven verhuurmateriaal per nacht lopen gelijk met aankomst- en vertrektijden, vanaf 12u (ma) of 15u (di t/m zo) tot 12u (ma t/m za) of 18u (zo)

255,00

* Hemelvaartarrangement (wo 25 mei t/m zon 29 mei) minimaal 4 nachten boeken en Pinksterarrangement (vr 3 juni t/m ma 6 juni) minimaal 3 nachten boeken, zowel voor "basistarief veld" als voor "extra kampeerder".

BASISTARIEF VELD 2, incl. 15 personen
sanitair (2 toilet, 2 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 15 kampeerders € 127,50)

* Per groep wordt één kampeerveld verhuurt, indien men meerdere velden wil huren gelden er aanvullende voorwaarden qua minimum aantal personen. Zie hiervoor het document "veel gesteld vragen".

785,00

* Borg: veld € 100,00 / groepsaccommodatie en/of stretchtent € 150,00 / slaapaccommodatie € 25,00 ; bij bepaalde groepssamenstellingen kan een hogere borg gerekend worden.

BASISTARIEF VELD 1, incl. 30 personen
overkapping (9*11m - 4 biertafelsets)
sanitair (6 toilet, 4 douche), kampvuurplaats
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 392,50)

* Op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden en kampeerregels van toepassing; boekingen/prijzen/voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen. Prijzen in euro's, incl. btw, alle kampeermiddelen, water & electra (normaal kampeerverbruik) en excl. borg en schoonmaak.

KAMPEERTARIEVEN 2022
prijs per 2 nachten (halve midweek ma 12u-wo 12u of wo 15u-vr 12u, of weekend vr 15u-zo 18u)

CATERING
min. 5 werkdagen vooraf bestellen, buffet/bbq min. 20 personen
prijzen per persoon en prijzen/assortiment onder voorbehoud van wijzigingen
ontbijt- of lunchbuffet
diverse soorten brood en zachte broodjes, beschuit, crackers, (karne-)melk, 2 soorten kaas,
3 soorten vleeswaren, diverse zoet beleg, boter, gekookt ei
aanvullingen mogelijk op aanvraag: fruit, kwark, muesli, soep, biologisch afbreekbaar wegwerpservies etc.

8,50

bbq-arrangement A
4 vleesproducten p.p.: kipsatéspies, runderhamburger, BBQworst, gemarineerde kipfilet
huzaren-rundvleessalade, rauwkostsalalde, 3 koude sauzen, stokbrood, kruidenboter
incl. biologisch afbreekbaar wegwerpservies, gebruik gasbbq

14,00

bbq-arrangement B
4 vleesproducten p.p.: kipsatéspies, varkens ribeye, runderhamburger, biefstukspies, kiptournedos, shaslick
rundvleessalade, rauwkostsalade, kartoffelsalade, 3 koude sauzen, satésaus, stokbrood, kruidenboter
incl. biologisch afbreekbaar wegwerpservies, gebruik gasbbq

16,50

vega(n) / vis / halal bbq-assortiment

op aanvraag

warm-koudbuffetten

op aanvraag

