Jaarbasis / A l’ année

2019
Huur van perceel voor kalenderjaar 1 januari tot 31 december samen met:
Kampeerbelastingen voor 6 personen op naam. / Ophaling huisvuil, sortering en milieuheffing. /
Kabeldistributie. / Exclusief supplementen verbruik en milieuheffingen.

Jaartype A
Supplement +M2

€ 2592,53
€ 13,00/m2

Location du terrain pour l’année calendrier 1 janvier jusque à 31 decembre inclusif avec :
Contribution de camping pour 6 personnes au nom. / Collection des ordures et recyclage. /
Cabledistriution de télévision. / Exclusive les suppléments et les taxes environnement.
»

Elektra verbruik / cons. electricité
Forfait waterverbruik / forfait consommation d’eau
Supplement waterverbruik / supplement consommation d’eau
(onder voorbehoud van de energiemarkt)

»

Kampeervergoeding extra pers. op naam / Contribution de camping pers. suppl. :
Per overnachting / La nuit
per persoon - par personne
per kind (tot 12 jaar) - par enfant (jusqu’a 12 ans)

€
€

3,60
2,90

Overnachting forfait per jaar / Par année
per persoon - par personne
per kind (tot 12 jaar) - par enfant (jusqu’a 12 ans)

€
€

100,00
80,00

»

Grasabonnement (enkel met aanvraagformulier): Type A

€

190,00

»

Bij aanvang van huur - Nieuwe eigenaar:
Reservatie staanplaats, nieuwe eigenaar
Waarborg perceel

»
»

€ 0,69/kw

Regeling verkoopsopdrachten:
Intermediaire bemiddeling bij overdracht eigendomstitel caravan / chalet op gehuurde plaats
Verwijdering - Afbraak -Afstand eigendom van caravan*
(*)
onder voorbehoud / sous modification van recyclagenormen

€
€

1000,00 - 3500,00
500,00 - 1000,00
€

850,00

€

1200,00
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Tourcaravans / Caravanes roulantes
»»
»»
»
»»
»»
»»

Toeristische»plaatsen»/»Emplacements»touristiques
Halfvaste»plaatsen»per»kalendermaand(en)»»
Emplacements»demi-fixes»par»mois»calendrier
Seizoensplaatsen»/»Emplacements»saisoniers
Zomerplaatsen»/»Emplacements»d’»été
Jaarplaatsen»/»Emplacements»fixes

Residentiële caravans / Caravanes residentielles
»» Verhuur»van»stacaravans»/»Location»de»caravanes
»» Verkoop»van»occasie»caravans»/»Vente»de»caravanes»d’occasion
»» Verkoop»van»nieuwe»caravans»/»Vente»de»caravannes»nouvelles

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk of zetfouten.
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