2018
CATEGORIE 2: JEUGD- ZORGGROEPEN
Alle JEUGDGROEPEN die niet voldoen aan de voorwaarden van Erkend Jeugdwerk.
ZORGGROEPEN: RVT, dagverblijven, organisaties erkend door VAPH,...

Kinderen

Jongeren & volwassenen

(2 tot 14 jaar)

(Vanaf 15 jaar)

=< 30 personen 15 EURO
> 30 Personen

16 EURO

per persoon per nacht

per persoon per nacht

13 EURO

14 EURO

per persoon per nacht

per persoon per nacht

Minimumprijs
Er is steeds een minimumprijs van 30 personen per nacht te betalen.
Tijdens de zomervakantie is er een minimum van 35 person vereist.
Toeslag verblijf van 1 nacht: € 150
Wat is inbegrepen in de prijs?
In de prijs is het verblijf, verbruik van water, gas & elektriciteit inbegrepen.
Onder verblijf verstaan wij het gebruik van het ganse gebouw, inclusief dagzalen & keuken.
Wat zijn de extra kosten bovenop de verblijfsprijs?
Administratieve kost per contract:
Afvalkost groepen kleiner dan 30 pers.:
Afvalkost groepen groter dan 30 pers.:
Verwarmingskost (indien nodig):

€ 30,00
€ 7,00 per dag
€ 10,00 per dag
€ 18,00 per dag

Half- en volpension
Mogelijkheid tot het aanvragen van half- of volpension.
Prijzen op aanvraag. Halal, gluten- of lactosevrij & vegetarisch vormen geen enkel probleem.
Voorboekingsrecht
Erkend jeugdwerk geniet een voorboekingsrecht voor de Vlaamse schoolvakantieperiodes.
Jeugdwerkgroepen kunnen al twee jaar vooraf reserveren voor de vakantieperiodes. Andere groepen pas
1 jaar op voorhand.

2019
CATEGORIE 2: JEUGD- ZORGGROEPEN
Alle JEUGDGROEPEN die niet voldoen aan de voorwaarden van Erkend Jeugdwerk.
ZORGGROEPEN: RVT, dagverblijven, organisaties erkend door VAPH,...

Kinderen

Jongeren & volwassenen

(2 tot 14 jaar)

(Vanaf 15 jaar)

=< 30 personen 16 EURO
> 30 Personen

17 EURO

per persoon per nacht

per persoon per nacht

14 EURO

15 EURO

per persoon per nacht

per persoon per nacht

In de prijs is het verblijf, elektriciteit, gas & water inbegrepen. Onder verblijf verstaan we gebruik van het
ganse gebouw inclusief dagzalen & keuken.
Voorboekingsrecht
Erkend jeugdwerk geniet een voorboekingsrecht voor de Vlaamse schoolvakantieperiodes.
Jeugdwerkgroepen kunnen al twee jaar vooraf reserveren voor de vakantieperiodes. Andere groepen pas 1 jaar op
voorhand.

DE KLEINE LETTERTJES
•

Minimumprijs.
Er is steeds een minimumprijs van 30 personen per nacht te betalen.
Tijdens de zomervakantie is er een minimum van 35 person vereist.
Toeslag verblijf van 1 nacht: € 150

•

Wat zijn de extra kosten bovenop de verblijfsprijs?
Administratieve kost per contract:
Afvalkost groepen kleiner dan 30 pers.:
Afvalkost groepen groter dan 30 pers.:
Verwarmingskost (indien nodig):
Verblijf van meer dan 4 dagen verplichte opkuis*

•

€ 30,00
€ 7,50 per dag
€ 11,00 per dag
€ 19,00 per dag
€ 310,00

Half- en volpension
Mogelijkheid tot het aanvragen van half- of volpension.
Prijzen op aanvraag. Halal, gluten- of lactosevrij & vegetarisch vormen geen enkel probleem.

* Wie meer dan 4 dagen het gebouw huurt betaald een verplichte opkuisvergoeding van € 310.
Deze kan je echter terug krijgen indien het gebouw door de huurder zelf volledig proper gepoetst wordt en mits
gecontroleerd voor de verhuurder op de dag van vertrek.

