
Tarieven 2017

KORTKAMPEREN PER NACHT ACCOMMODATIE

SEIZOEN BUITEN SEIZOEN Al onze kampeerplaatsen zijn voorzien van min.16amp. Stroom, 
Aantal pers. kabeltelevisie, stromend water, riolering, autostandplaats

en draadloos internet ( tegen betaling)
Sanitair voorzien met wasserette, warm water op lavabo's 

90m² 90m² en wasplaats. Wasserette gesloten tijdens wintermaanden.
16Ampère 16Ampère van 01/11 - 30/03 kan het water worden afgesloten op de staanplaatsen

1-2pers. 21,00 €                   17,50 €                           
3 pers. 23,50 €                   20,00 €                            SPRINGKASTEEL
4 pers. 26,00 €                   22,50 €                           
5 pers. 28,50 €                   25,00 €                           Aanwezig tijdens het hoogseizoen

paasvakantie, paasweekend, meivakantie, meiweekend, hemelvaart, pinksterenen, zomervakantie, RESERVEREN
 herfstvakantie = seizoenstarief

Reservaties gebeuren middels betaling 
In Hoogseizoen  = aankomst na 14u en vertrek voor 11u  op volgend rekeningnummer na schriftelijk akkoord:
Extra's
Kinderen tot 2 jaar gratis  IBAN BE11-2800 7068 5048- SWIFT GEBA BE BB 36A
Douche warm water 1,00 €                     per douche
Hond 2,00 €                     per nacht U krijgt steeds een bevestiging van uw reservatie
Stroom 2,00 €                     per nachtStroom 2,00 €                     per nacht
extra wagen/dag 1dag /8€ MINIMAAL AANTAL OVERNACHTINGEN

meerdere dagen/5€ paasweekend 3 nachten 14/04/2017-17/04/2017

1 mei weekend 3 nachten 28/04/2017-01/05/2017
ARRANGEMENTEN Hemelvaart 4 nachten 24/05/2017-28/05/2017

Pinksteren 3 nachten 02/06/2017-05/06/2017
Arrangement 90m² zomervakantie 7 nachten 01/07/2017-31/08/2017
maand april of mei 445,00 €                 ANNULATIE
maand  juni of september 395,00 €                 
maand juli of augustus 735,00 €                 Bij volledig of gedeeltelijke annulering ( vroegtijdig vertrek bv.)
maand maart of okt. 210,00 €                 worden volgende kosten aangerekend:
winter = nov+dec.+ jan.+ febr. 390,00 €                 
zomer ( 1/6-31/8of 1/7-30/9)       1445,00 € - tem 1 maand voor aankomst : 50% van de huursom met een min van 50€
seizoensplaats 31/03-01/10 1.410,00 €              - minder dan 1 maand voor aankomst : 75% van de huursom met een min van 50€
Vanaf 3 arrangementen = 15% korting - minder dan 14 dagen voor aankomst : 100% van de huursom 

Bijkomende kosten arrangementen
Hond 50,00 €                   of 2€/nacht
douche warm water 1,00 €                     
Stroom per Kwh 0,30 €                     
water forfait 100,00 €                 
gemeentetaks vanaf 6 maanden 347,68 €                 

Openingstijden Receptie: 10h-12h en van 14h-17h

info of boeken : www.kerlinga.beinfo of boeken : www.kerlinga.be


