
Onder voorbehoud van wijzigingen, overheidsmaatregelen, druk, tekst- en zetfouten 

 

 

TARIEVEN JAAR- EN SEIZOENPLAATSEN 2017 

 
Seizoenplaats toercaravan 31 maart 2017  - 31 oktober 2017: 

 +/- 100 m² 

 € 2.261 (exclusief toeristenbelasting € 175,27)  
 Prijs is gebaseerd op één gezin. 
 Inclusief: 300 kWh, 16 ampère elektra, waterkraantje, afvoer en centraal antenne 

systeem, gebruik van sanitair (warm water, warme douches), gebruik zwembad, 
indoor speeltuin en het recreatieprogramma in de schoolvakanties. 

 Gebruik plaats 2
e
 gezin € 75,- (of € 6,- per nacht indien derden gebruik maken van de caravan bij uw 

afwezigheid). 

 Huisdier € 60,- (maximaal 2 per plaats). 

 Draadloos internet, tarieven verkrijgbaar bij de receptie. 

Jaarplaats toercaravan 1 januari 2017- 31 december 2017 

 +/- 100 m² 

 € 2.308 (exclusief toeristenbelasting € 200,56) 
 Prijs is gebaseerd op één gezin. 
 Inclusief: 300 kWh, 16 ampère elektra, waterkraantje, afvoer en centraal antenne 

systeem, gebruik van sanitair (warm water, warme douches), gebruik zwembad, 
indoor speeltuin en het recreatieprogramma in de schoolvakanties. 

 Gebruik plaats 2
e
 gezin € 75,- (of € 6,- per nacht indien derden gebruik maken van de caravan bij uw 

afwezigheid). 

 Huisdier € 60,- (maximaal 2 per plaats). 

 Draadloos internet, tarieven verkrijgbaar bij de receptie. 

Jaarplaats stacaravan 1 januari  2017– 31 december 2017 

 175 - 200 m² 

 € 2.903  (exclusief forensenbelasting aan de Gemeente Ede) 
 Prijs is gebaseerd op één gezin. 
 Inclusief: 300 kWh, 16 ampère elektra, wateraansluiting, riolering en centraal 

antenne systeem, gebruik zwembad, indoor speeltuin en het recreatieprogramma in 
de schoolvakanties. 

 Bijkomende kosten: 
 Vastrecht propaangas € 20,- 

 Gebruik plaats 2
e
 gezin € 75,- (of € 6,- per nacht indien derden gebruik maken van de caravan bij uw 

afwezigheid). 

 Huisdier € 60,- (maximaal 2 per plaats). 

 Vaste  internetaansluiting, tarieven verkrijgbaar bij de receptie. 

Indicatieprijzen 

 Elektra   € 0,33 per kWh 

 Water   € 4,20 per m3 

 Propaangas € 3,95 per m3 


