Seizoenplaats

Camping De Fontein

2019

De Fontein is een gezinscamping en geopend van 1 april tot 1 oktober.
Een seizoenplaats is in hoofzaak bestemd voor gebruik door de eigenaar zelf. Onderverhuur of medegebruik is alleen in zeer beperkte mate en na overleg mogelijk. Onderhuurders of medegebruikers vallen
onder het tarief van ‘ bezoeker met overnachting’. Gebruik als vast woonadres is niet toegestaan.
Op enkele plekken is een hond mogelijk, maar alleen met schriftelijke toestemming en niet voorkomend
op de ‘Lijst met hoog-risico honden’.
U ontvangt een slagboomsleutel tegen een te betalen borg van € 40,Zie svp ons campingreglement voor het plaatsen van de auto, bootjes, vuilnis, etc.
Vissen is in principe niet toegestaan tenzij de camping u een visvergunning heeft verstrekt.
Een seizoenplaats is alleen voor caravans (lengte opbouw maximaal 6,20m). Caravans mogen
aantoonbaar niet ouder zijn dan 14 jaar of in bijzonder goede staat naar beoordeling van De Fontein.
Alleen eigen gezin(max.4 pers.), caravan, 1 auto, aansluiting electr. 6 Amp
Toeristenbelasting (uitgezonderd inwoners Berkelland) per caravan
Aantal kWuur electriciteit bij de prijs inbegrepen
Kosten electriciteit per kWu van verbruik boven 60 kWu
Extra bewoner seizoen (boven 4 personen of niet-gezinslid)
Bijzettentje/opbergtentje, alleen bij betaling vooraf € 34,50
Tweede auto (op parkeerplaats)
Bezoek per persoon ( meerdere bezoekers tegelijk is alleen beperkt en na overleg mogelijk)
Bezoeker met overnachting (+ eventueel toeristenbelasting ad € 1,25 per nacht)

€ 998,€ 152,75
60 kWu
€ 0,42
€ 45,€ 47,50
€ 60,€ 2,€ 3,50

Indien u een deel van het seizoen wilt kamperen vraagt u dan even naar ons tarief daarvoor?
Betreffende seizoenplaatsen:
Voor een seizoenplaats gelden het campingreglement en de tarievenlijst voor extra overnachtingen, enz. Bij
afwezigheid (plek helemaal leeg) wordt in de periode 13 juli t/m 18 aug € 26,- (geen toeristenbelasting ) per week
terugbetaald indien minimaal 3 weken van tevoren gemeld. De plek kan dan door De Fontein worden verhuurd.
Indien later gemeld wordt alleen een vergoeding van € 26,- per week gegeven wanneer de plek daadwerkelijk door
De Fontein verhuurd is geweest.
Reservering van de plek kan alleen door tijdige betaling van € 70,-. Uw plek is dan voor u gereserveerd tot 1 april.
Het resterende bedrag dient dan voor deze datum te worden voldaan. Reserveringsgeld wordt in mindering
gebracht op het seizoenstarief, maar niet terugbetaald bij annulering of verloren gaan van de plek door te late
betaling.
Terugbetaling seizoenstarief: bij opzegging en plek leeg voor 1 Juni : 50 %; voor 1 Juli : 35 % en voor 1 Aug : 25%
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