Tarieven jaar- en seizoenplaatsen 2019
TOERCARAVANS
Seizoen: aankomst 29 maart, vertrek 27 oktober
Comfortplaats met water nabij de plaats (Veld F + H + V):
€ 2330
Comfortplaats met water op de plaats, 22 m³ incl. (Veld E + S): € 2430
Extra persoon seizoen
Extra auto seizoen
Smartcard digitale TV seizoen (huur)
Winterstalling (buiten) november 2018 t/m maart 2019

€ 120
€ 100
€ 17,50
€ 150

De tarieven van de seizoenplaatsen zijn excl. toeristenbelasting (€ 257,60), incl. 6 in te schrijven personen, incl. 1 auto, incl.
250 kWh elektriciteit. Evt. meerverbruik wordt achteraf gefactureerd (elektriciteit: € 0,45/kWh, water € 5,30/m³).
STACARAVANS/CHALETS
Seizoen: aankomst 29 maart, vertrek 27 oktober
Veld A
Veld C + Veld R
Veld D 3 t/m 7
Veld D 8 t/m 29 + Veld Z

€ 2900
€ 3335
€ 2620
€ 3025

Extra persoon jaar/seizoen
Extra auto jaar/seizoen
Smartcard digitale TV jaar/seizoen (huur)
Winterklaar maken stacaravan/chalet

€ 120
€ 100
€ 17,50
€ 95

De tarieven van de seizoenplaatsen zijn excl. toeristenbelasting (€ 257,60), incl. 6 in te schrijven personen, incl. 1 auto, incl.
250 kWh elektriciteit en incl. 22 m³ water. Evt. meerverbruik wordt in november gefactureerd (elektriciteit: € 0,45/kWh, water: €
5,30/m³). Propaangas wordt (achteraf) naar verbruik gefactureerd (€ 4,72/m³).
Jaar: aankomst 1 januari, vertrek 31 december
Veld U

€ 3630

Extra persoon jaar/seizoen
Extra auto jaar/seizoen
Smartcard digitale TV jaar/seizoen (huur)
Winterklaar maken stacaravan/chalet

€ 120
€ 100
€ 17,50
€ 95

De tarieven van de jaarplaatsen zijn excl. toeristenbelasting (€ 257,60), incl. 6 in te schrijven personen en incl. 1 auto.
Elektriciteit, water en propaangas worden (achteraf) naar verbruik gefactureerd (elektriciteit: € 0,45/kWh, water: € 5,30/m³,
propaangas: € 4,72/m³).
RECREATIEWONINGEN
Jaar: aankomst 1 januari, vertrek 31 december

€ 3935

Extra persoon jaar/seizoen
Extra auto jaar/seizoen
Smartcard digitale TV jaar/seizoen (huur)

€ 120
€ 100
€ 17,50

De tarieven van de kavels voor recreatiewoningen zijn excl. toeristenbelasting (€ 257,60), incl. 8 in te schrijven personen en
incl. 1 auto. Elektriciteit, water en aardgas worden (achteraf) naar verbruik gefactureerd (elektriciteit: € 0,45/kWh, water €
5,30/m³ en aardgas € 0,99/m³)
Internetabonnementen vaste plaatsen (met eigen WiFi-modem)
Abonnement*
Download
Upload snelheid
Kosten
snelheid (Mbps)
(Mbps)
jaar/seizoen (€)

Kosten huur** WiFimodem jaar/seizoen
(€)

Kosten plaatsing en
configuratie WiFimodem (€)

Recreatie WiFi S
50
5
165
25
15
Recreatie WiFi M
100
10
190
25
15
Recreatie WiFi L
150
15
245
25
15
* Internetabonnementen worden aangegaan voor de periode van 1 jaar/seizoen. Jaarlijks kunt bij de reservering voor het
nieuwe jaar aangeven of u in het nieuwe jaar/seizoen wel of geen internetabonnement wilt afsluiten.
** Het WiFi-modem blijft eigendom van Ginsterveld.
Van toepassing zijnde voorwaarden
Nadat het volledig ingevulde en ondertekende reserveringsformulier door ons is ontvangen, wordt de plaats voor u
gereserveerd en een factuur/reserveringsbevestiging aan u toegezonden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw
reservering en zo nodig af te halen in de receptie:
- Voorwaarden jaar- en seizoenplaatsen 2019
- Recron-voorwaarden
Prijzen/tarieven zijn in Euro’s en onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten.

