PRIJSLIJST JAARPLAATSEN CAMPING DE WATERMOLEN 2020
Jaarplaats NATUUR
Jaarplaats 1 t/m 19
Jaarplaats 26 t/m 34

Basisprijs tot 200 m²

Prijs va. 200 m²

1964,65
1964,65

4,6
4,6

Voorzieningen jaarplaatsen Natuur/Water
Gehele jaar geopend
Aardgas
Water

Jaarplaats WATER
Jaarplaats 20
Jaarplaats 21
Jaarplaats 22, 23 en 24
Jaarplaats 25

PRIJS

20/25 ampère elektra

3798
2731
3253
3800

Kavels: 200 – 480 m2

Overige kosten jaarplaats
Milieuheffing (pp)
Slagboom
Container snoeiafval (p/s, 4 stuks per jaar)

138,65
17,25
8,5

WiFi 1 account (optioneel)
Huisdier (hond of kat)
Gebruik door derden/extra pers./logé (excl. mh)

161,25
54
3,75

PRIJS

Incl. toegang zwem-/vismeer
Draadloos internet
Auto te parkeren op de kavel

Kosten NUTS
NUTS vastrechtkosten per jaar (bijdrage)
– Gas
– Water
– Elektra
NUTS variabele kosten
– Gas (per m3)
– Water (per m3)
– Elektra (per Kwh)

PRIJS

84,5
49,25
80,5
0,97
3,48
0,51

Eenmalige kosten
PRIJS
Eenmalige borg CampingCard
50
Eenmalige gebruikskosten voor nieuwe huurders op een
969jaarplaats (aardgas, riool, water en 20/25 Ampère stroom)
Eenmalige aansluitkosten (optioneel) voor koppelen nutsvoorzieningen
1750 Alle prijzen aan
zijn chalet,
per jaar,incl.
tenzij
materiaal.
anders aangegeven
Algemene voorwaarden
Het gebruik van het zwem- en vismeer is gratis voor overnachtende (betalende) jaarplaatsgasten.
Gasten van mensen op de jaarplaats zijn verplicht om vooraf een kaartje te halen tegen betaling.
Post, verjaardagskaarten, kranten of tv-gidsen kan je hier laten bezorgen. Overige post ontvangen wij hier niet
en wordt teruggestuurd.
Jaarplaatsgasten mogen één auto bij hun eigen plaats parkeren.
Maken derden gebruik van het kampeermiddel op de jaarplaats (verhuur, afstaan aan ouders/ kinderen/vrienden ed.),
dan kost dit €3,75 p.p. per nacht. Graag vooraf melden bij de receptie.
Voorwaarden en huisregels
Camping de Watermolen hanteert de:

Recron voorwaarden.

Bij verkoop van een accommodatie op de jaarplaats worden er verkoopvoorwaarden gehanteerd:
– Verkoop kampeermiddel met behoud standplaats
– Verkoop kampeermiddel zonder behoud standplaats
– Huisreglement Camping de Watermolen
Wijzigingen en typefouten voorbehouden

