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 2018
Dagprijzen
Basistarief
Leegstand hoogseizoen (juli t/m augustus)
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.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

18,00
18,00
9,00
2,30
1,75
8,00
10,00
2,00
1,05

Basistarief is inclusief standplaats voor caravan, camper of tent en 1 auto, 2 personen, verbruik
elektriciteit (6 Amp), water en kabeltelevisie.

Arrangementen
Voorseizoen aankomst vr. 30 maart en vertrek za. 30 juni
Hemelvaart en Pinksteren aankomst woe. 9 mei en vertrek ma. 21 mei
Maand juni aankomst za. 2 juni en vertrek za. 30 juni
Voordeel aankomst za. 30 juni en vertrek za. 14 juli
Maand september aankomst za. 1 september en vertrek za. 29 september
Naseizoen aankomst za. 1 september en vertrek zo. 28 oktober
Herfstvakantie week (maximaal 7 dagen)

€
€
€
€
€
€
€

630,00
205,00
355,00
225,00
280,00
350,00
110,00

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 wordt 50% van het totale kampeergeld berekend ten behoeve
van uw aanbetaling. Deze dient u gelijk met het insturen van het reserveringsformulier via uw
bank over te maken. Na ontvangst is uw reservering bevestigd. De afschrijving van uw bank is
uw bevestiging. 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+waspoeder)
Droger (munt)
Draadloos internet

€ 0,50
€ 3,75
€ 2,25
€ 2,50/dag €7,50/week €12,50/2 weken
€ 14,50/3 weken etc.

Rabobank IBAN NL44 RABO 0347554725
ING IBAN NL47 INGB 0003057196 t.a.v. A. van Ruler
BTW nr: NL8135.73.920.B01
registratienr. KvK Veluwe en Twente 08013782
De Recron voorwaarden (vaste plaatsen en toeristische plaatsen) laatste versie gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Midden Gelderland zijn van toepassing. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd
kosteloos toe.

TARIEVEN 2018
Seizoenjaarplaats vanaf 30 maart t/m 28 oktober**
Basistarief
Toeristenbelasting
Aansluitkosten:
Elektra (6 Amp), water en riool gezamenlijk
Propaangas
Kabeltelevisie

€ 1.134,00
€
171,99*
€ 1.305,99
€ 150,00
€ 615,00
€ 260,00 of 5 jaarlijkse termijnen van € 68,00

Jaarplaats vanaf 1 januari t/m 31 december**
Basistarief

€ 1.434,00

De eenmalige aansluitkosten voor elektra (10 Amp), water, riool, propaangas en kabeltelevisie
gezamenlijk zijn € 1.025,00.
De kampeerder van een caravan 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 standplaats. Restitutie wordt niet verleend. Er is maximaal één auto toegestaan
per standplaats.

Betaling seizoenjaarplaats en jaarplaats
De nota van de standplaats dient betaald te worden voor 1 april 2018. Bij termijnbetaling dient
de eerste termijn betaald te zijn voor 15 januari 2018, 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 logees
Voor het verhuur en het laten kamperen in een caravan op een vaste standplaats wordt een tarief
berekend van € 25,00 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. Huisdieren
en auto's van bezoekers en logees worden niet toegelaten.

Openingstijden
Van 29 oktober 2018 tot 1 april 2019 wordt het terrein voor auto’s afgesloten, met uitzondering
van de jaarplaatsen.
De camping is geopend van 30 maart t/m 28 oktober 2018.
*De toeristen- en forensenbelasting voor 2018 is nog niet definitief vastgesteld.
**Voor stacaravans geldt de forensenbelasting van € 242,50, deze wordt door de Gemeente rechtstreeks aan u opgelegd. *De toeristenbelasting geldt voor toercaravans en
wordt via de camping aan u opgelegd.
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