Jaarplaatstarieven 2018
Vakantiepark Het Stoetenslagh
Elfde wijk 42
7797 HH Rheezerveen
Telefoonnummer: 0523-638260 E-mail info@stoetenslagh.nl

De camping is geopend van 24 maart tot 29 oktober, in de winterperiode is gebruik van de plaats en
stacaravan niet mogelijk! In de winterperiode kan er niet met auto op het terrein gereden worden.
Tarief inclusief huisgezin (inwonend)
Jaarplaats
€ 2.440,00
Jaarplaats aan het water
€ 2.750,00
Extra kosten
Verbruik elektra per eenheid
Verbruik water per m³
Gasverbruik per m3 gelijk aan dagprijs (gemiddeld in 2017)
Voorschot energie
Overheidsheffingen (bij gebruik caravan uitsluitend voor verhuur)
Borg van codekaart
Hond (alleen veld Rif, Albatros en Boei mogelijk), per hond (max. 3)

€
€
€
€
€
€
€

0,33
3,00
3,78
75,00
162,96
34,00
70,00

Sepkey (optioneel)
Indien u gebruik wilt maken van de douches en/of babybadjes kunt u een sepkey krijgen
Borg van sepkey
€
15,00
Alleen bij de receptie kunt u de sepkey opwaarderen:
Per 4 minuten
€
0,50
Optionele kosten
Eenmalige aanschaf: Albatros/Boei Accesspoint WIFI

€

95,00

Indien u de caravan verhuurt aan een persoon, niet horend bij het huisgezin:
Onderverhuur abonnement, alle personen en auto inbegrepen,
incl. gebruik zwembad
€
425,00
Indien u geen abonnement wilt afsluiten, betaalt de huurder bij aankomst:
Per persoon per nacht (baby’s tot 2 jaar gratis)
Auto van de huurder per overnachting/dag

€
€

6,00
4,00

Bezoekersregeling
Afkopen dagbezoek per plaats (zonder overnachting)
Bezoekers per dag, zonder gebruik zwembad

€
€

95,00
3,00

Gasten met een stacaravan/chalet aangesloten op water en riool, ontvangen van de gemeente
Hardenberg een aanslag woonforensenbelasting.
De woonforensenbelasting bedraagt in 2017, bij een vloeroppervlakte van:
12,5 m2 tot 20 m2: € 99
20 m2 tot 30 m2: € 148
30 m2 tot 40 m2: € 194
40 m2 tot 50 m2: € 243
50 m2 tot 60 m2: € 289
60 m2 of meer: € 381
(nieuwe tarieven nog niet bekend)
Wij hebben een toeristische camping met 90 jaarplaatsen van de 550 plaatsen in het totaal.

