CAMPING BEANS-HILL VIERHOUTEN
V.o.f. Camping “Beans-Hill”, Elspeterbosweg 74, 8076 RC Vierhouten
telefoon 0577-411326, mail info@beans-hill.nl www.beans-hill.nl

TARIEVEN 2020
Dagprijzen
Basistarief
Leegstand hoogseizoen (juli t/m augustus, hemelvaart-pinksterperiode)
Leegstand voor- en naseizoen
Extra persoon
Kind van 1 t/m 9 jaar
Trekkerstarief (tentje, fiets en 1 persoon)
Trekkerstarief (tentje, fiets en 2 personen)
Hond (alleen aangelijnd)
Toeristenbelasting p.p.p.n.

€ 19,20
€ 19,20
€ 9,50
€ 2,40
€ 1,80
€ 8,50
€ 10,50
€ 2,00
€ 1,10

Basistarief is inclusief standplaats voor caravan, camper of tent en 1 auto, 2 personen, verbruik
elektriciteit (10 Amp), water en kabeltelevisie.

Arrangementen
Voorseizoen aankomst wo. 1 april en vertrek za. 27 juni
Hemelvaart en Pinksteren aankomst woe. 20 mei en vertrek ma. 1 juni
Maand juni aankomst dinsdag 2 juni en vertrek za. 27 juni
Voordeel aankomst za. 27 juni en vertrek za. 11 juli
Maand september aankomst za. 29 augustus en vertrek za. 26 september
Naseizoen aankomst za. 29 augustus en vertrek zo. 25 oktober
Herfstvakantie week (maximaal 7 dagen)

€
€
€
€
€
€
€

650,00
215,00
375,00
230,00
290,00
365,00
115,00

De tarieven zijn gebaseerd op 2 personen, exclusief verbruik elektriciteit (met uitzondering van
Hemelvaart/Pinksteren, maand juni, voordeelarrangement en herfstvakantieweek), exclusief toeristenbelasting (zie dagprijzen) en inclusief gebruik kabeltelevisie.

Reservering van een plaats
Bij het reserveren van een plaats verlangen wij een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag.
Het restant dient u bij aankomst op de camping te voldoen (pinnen is mogelijk, geen creditcards).
De arrangementen dienen betaald te zijn een week voor aankomst, de toeristenbelasting en elektriciteit bij vertrek. Bij annulering, vroegtijdig of tussentijds vertrek, wordt geen restitutie verleend. Wij adviseren u een annuleringsverzekering te nemen.
Aankomst na 12.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Bij vertrek dient de plaats vrij en opgeruimd
te zijn. Voor een weekend wordt minimaal 2 dagen berekend.

Overige prijzen
Douchen (munt)
Wasmachine (munt+wasmiddel)
Droger (munt)
Draadloos internet

€ 0,50
€ 4,00
€ 2,25
€ 2,50/dag €7,50/week €12,50/2 weken
€ 14,50/3 weken €17,50/4 weken etc.
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TARIEVEN 2020

Tarieven seizoen en jaarplaatsen
Seizoenjaarplaats vanaf 1 april t/m 25 oktober
€ 1.188,00
Jaarplaats vanaf 1 januari t/m 31 december
€ 1.494,00
Toeristenbelasting toercaravans
€
184,03*
Forensenbelasting stacaravans
€
240,50**
Eenmalige aansluitkosten
op aanvraag
(electra, water, riool en/of propaangas.) stacaravans
Aansluitrecht kabeltelevisie
€ 260,00 of 5 jaarlijkse termijnen van € 68,00
Iedere kampeerder van een stacaravan of chalet op een jaarplaats, dient elders de
beschikking te hebben over een permanente woning of woongelegenheid.

Tarieven
Alle tarieven zijn inclusief BTW. De seizoenjaar- en jaartarieven zijn berekend per gezin en exclusief verbruik elektra, gas en water. De aansluitkosten zijn éénmalig en vervallen weer bij beëindiging van de staanplaats. Restitutie wordt niet verleend. Er is maximaal één auto toegestaan
per standplaats.

Betaling seizoenjaarplaats en jaarplaats
De nota van de staanplaats dient betaald te worden voor 1 april 2020. Bij termijnbetaling dient
de eerste termijn betaald te zijn voor 15 januari 2020, het tweede en de volgende termijnen telkens één maand later dan de vorige termijn. De nota kan worden betaald in zes gelijke,
maandelijkse termijnen.
De meterstand van het water en elektra wordt opgenomen op 1 juli en 30 oktober. De meterstand van het gas wordt opgenomen op 2 januari, 1 april, 1 juli en 30 oktober. Betaling van de
energienota’s binnen 14 dagen na dagtekening.

Verhuur aan derden en logées
Voor het verhuur en het laten kamperen in een caravan op een vaste standplaats wordt een tarief
berekend van € 30,00 per gezin, per week, exclusief toeristenbelasting. Dit dient bij aankomst betaald te worden.
Logees die blijven overnachten, dienen zich te melden op de dag van aankomst, waarna inschrijving plaats vindt. Zij dienen het personendagtarief en toeristenbelasting te betalen. Auto’s en
motoren van bezoekers en logées zijn op het campingterrein niet toegestaan.

Openingstijden
Van 26 oktober 2020 tot 1 april 2021 wordt het terrein voor auto’s afgesloten, met uitzondering
van de jaarplaatsen.
De camping is geopend van 1 april t/m 25 oktober 2020.
** Deze wordt door de Gemeente Nunspeet rechtstreeks aan u opgelegd.
* Deze wordt via de camping aan u opgelegd.
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