DE TOEGANGSSLEUTEL

Toeristisch Verblijf - verlengd
Elisabethlaan1 – 8434 Lombardsijde
Tel: 058/23.73.96
Email: camping@zomerzon.be
Website: www.zomerzon.be

Tarieven 2020
Openluchtrecreatieve verblijven
Toercaravan – Vouwwagen Kampeertent

Forfaitaire periodes
1 maand voorseizoen
Vanaf januari tot en met juni
1 maand naseizoen
Vanaf september tot en met
december
1 maand juli of augustus
Juli – 01/07 tot 31/07
Augustus – 01/08 tot 31/08
juli & augustus
01/07 tot 31/08
6 maanden
Keuze tussen de periode van
01/03 tot 31/10

Prijs
€ 446,00

01/01 tot 30/06
01/09 tot 31/12

€ 740,00
€ 1.421,00
€ 1.633,50

Maximaal 4 volwassenen en 2 kinderen

Hoogseizoen
01/07 tot 31/08

•

Aankomst: vanaf 13u

Inbegrepen

€ 1.950,00

€ 2.182,00

•
•

Voor- en naseizoen Hoogseizoen
€ 3,00
€ 3,50
€ 1,60
Gratis

Bij voortijdig vertrek worden geen huurgelden
terugbetaald!!
• Onderverhuring is niet toegelaten!!
Honden niet toegelaten op het hele terrein!!

Stacaravan jaarplaats(*),(**)
01/01 tot 31/12
(*)

(**)

+ € 0,35 elektriciteit per kWh (teller)
+ € 5,00 lidgeld camping
è Gemeentetaks inbegrepen
+ € 5,00 water per m³ (teller)

Vertrek: voor 11u

Alle personen die op de camping verblijven,
moeten verplicht worden ingeschreven met
identiteitskaart of paspoort (KB 28/05/07). De
betaling van het verblijf gebeurt bij aankomst. Bij
niet-aankomst zonder verwittiging wordt de
standplaats slechts 1 nacht vrijgehouden!

€ 32,50

Inbegrepen personen: 1 tot 4 personen

volwassenen
Kinderen (6j tot 12j)
Kinderen tot 5 jaar

TREK& STANDPLAATSEN

•
•
•

Toercaravan jaarplaats (*)
01/01 tot 31/12

•

Het gebruik van de toegangssleutel is voor
1auto per standplaats toegelaten
Per standplaats € 12,- (pand/cash), teruggave
van sleutel bij vertrek
De toegangssleutel vervalt op de dag van
vertrek om 11u30

ALGEMENE VOORWAARDEN

Kampeerverblijven – lang verblijf
€ 25,50

•

€ 343,00

KORT VERBLIJF per plaats/nacht
Voor/ na-seizoen

•

•
•

Standplaats voor 1 caravan, vouwwagen of tent
Btw en gemeentetaks
Per perceel wordt max. 1 klein trekkers- of
opbergtent toegelaten (op de aangewezen plaats)
opp. 5m² - partytenten zijn niet toegestaan
Gebruik sanitaire voorzieningen
Elektriciteit voor toeristisch verblijf op de
aangewezen toeristische standplaats
Toegang tot tv-kabel (enkel voor stacaravans)
Internet beschikbaar

Reserveren
Neem telefonisch of via mail contact met de
receptie. De reservatieaanvraag dient eerst
bevestigd te worden. Aan de reservatieaanvraag
kunnen geen rechten worden ontleend. Het saldo
wordt betaald bij aankomst.

ALGEMENE VOORWAARDEN
VAKANTIEWONINGEN
Aankomst:

vanaf 13u tot 16u

Vertrek:

voor 11u

Bij aankomst wordt een waarborg van € 50,- Cash
betaald, bij vertrek wordt de waarborg terugbetaald
na
het
afgeven
van
de
sleutels,
inventaris/eindcontrole, op beschadigingen en/of
schoonmaak.
Het gebruik van de toegangssleutel/slagboom
vervalt de dag van afreis om 11u30!
Inbegrepen
•
•
•
•
•
•
•

Btw en gemeentetaks
1 Genummerde parkeerplaats voor 1auto
Verbruik gas & elektriciteit
Laken-set volgens type woning
Kookgerei/servies en microgolfoven
Digitale televisie
Tuinmeubelen (1tafel, 4stoelen)

Nota:
Bij vertrek is de huurder verantwoordelijk voor:
Afwas, opkuis van de woning, lediging van
vuilnisbakken en koelkast, plooien van lakens en
dekens.
Het huren van de woning wordt beperkt tot een
aantal weken.

Schoolvakanties

Tarieven 2020
Vakantieverblijven
Voorseizoen 01/01 – 30/06
Naseizoen 01/09 – 31/12
Midweek (4nachten)
Week (6nachten)
Nachtprijs vanaf
minimum 2nachten

Type 4
€ 245,00
€ 367,00

Type 6
€ 298,00
€ 445,00

€ 62,00

€ 75,00

Zomervakantie 1/7 – 31/8
juli / augustus (6nachten)

periode
Krokusvakantie
22/02 - 28/02
Paasvakantie
04/04 - 10/04
11/04 - 17/04
Paasweekend
17/04 - 20/04
1 Mei
30/04 - 03/05
Hemelvaart
21/05 - 24/05
Pinksteren
29/05 - 01/06
Herfstvakantie
31/10 - 07/11

Type 4
Week
(za - vr)

Type 6

€ 367,00

€ 445,00

€ 367,00
€ 367,00

€ 445,00
€ 445,00

€ 245,00

€ 298,00

€ 245,00

€ 298,00

€ 245,00

€ 298,00

€ 245,00

€ 298,00

€ 367,00

€ 445,00

Week
(za - vr)
(za - vr)

Weekend
(vr - ma)

Weekend
(do - zo)

Weekend
(do - zo)

Weekend
(vr - ma)

Week
(za - vr)

Tussen:
01/07 – 14/07
16/08 – 31/08
- Extra nacht prijs
- Nachtprijs vanaf
minimum 2nachten

Type 4

Type 6

€ 480,00

€ 591,00

€ 81,00

€ 99,50

1 slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden en
1vouwbedje, in de woonkamer een dubbele slaapzetel,
ingerichte keuken, badkamer met douche en toilet

Tussen:
15/07 – 15/08
- Extra nacht prijs
- Nachtprijs vanaf
minimum 2nachten

Type 4
€ 516,00

Type 6
€ 660,00

Type 4 – met verdiep

€ 87,00

€ 111,00

Type 4 – gelijkvloers

Reserveren
Neem telefonisch of via mail contact op met de
receptie
De reservatieaanvraag dient eerst bevestigd te
worden. Aan de reservatieaanvraag kunnen geen
rechten worden ontleend. Het saldo wordt betaald
bij aankomst.

1 slaapkamer boven met 3 eenpersoonsbedden, in de
woonkamer een dubbele slaapzetel, ingerichte keuken,
badkamer met douche, apart toilet

Type 6
1slaapkamer beneden met 2 eenpersoonsbedden, 1
slaapkamer boven met 3 eenpersoonsbedden, in de
woonkamer een dubbele slaapzetel, ingerichte keuken,
badkamer met douche en toilet

Honden niet toegelaten op het gehele terrein!!

