
Tarieven 2017 Camping de Lakens Seizoenplaatsen
Alle bedragen in euro's

Seizoenplaatsen 

Periode vr 31 mrt 12.00 uur - zo 29 okt 12.00 uur

Dwergstern Stormmeeuw Zilvermeeuw Mantelmeeuw Albatros Reuzenalbatros

Seizoenplaats 1.808 1.909 2.010 2.110 2.210 2.310

Toeristenbelasting 405 405 405 405 405 405

Nutsvoorzieningen 400 400 400 400 400 400

Reserveringskosten 15 15 15 15 15 15

Totaal 2.628 2.729 2.830 2.930 3.030 3.130

Het hele seizoen geldig per dag per seizoen

Extra auto 7,00 110,00

Extra motor 7,00 110,00

Extra (slaap)tent gratis* gratis*

Extra (schuur)tent gratis* gratis*

Winterstalling - 219,00

Transport per keer - 29,00

Overschrijving 100,00

Onderverhuur 22,50 per nacht

- De seizoenplaats is inclusief 6 familieleden.

- Bij een reservering van een seizoenplaats worden er reserveringskosten in rekening gebracht. Deze zijn € 15,00 per plaats.

- *Max 1 schuur- of slaaptent per plaats mits deze voldoet aan de maximaal gestelde eisen AVVS 2017.

- Voor onderverhuur geldt maximaal 28 nachten en u moet altijd vooraf registeren en betalen via uw mijn omgeving.

Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijnen worden vermeld op de reserveringsbevestiging. De eerste termijn bedraagt € 165,- en moet

voor 15 december 2016 betaald worden. De tweede termijn, € 1400,00 van het restant bedrag is voor 15 januari 2017. 

De laaste termijn is vastgesteld op 15 februari 2017, dit is het restant bedrag.

Wenst u gebruik te maken van de betaling van het restbedrag voor 1 juni 2017, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Restitutie vindt niet plaats. 

Contante betaling

Contante betaling kan geschieden bij de receptie. Geacccepteerd worden: contant geld, PIN, Maestro/Mastercard/VISA.

Internet bankieren

Betalingen per internet bankieren dienen te geschieden met vermelding van het overeenkomstnummer op IBAN NL62 INGB 0000 5006 85, 

ten name van Camping de Lakens

Automatische incasso

Het is ook mogelijk om u op te geven voor automatische incasso.

Eventuele (tariefs)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud.
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