
Paviljoen (1220 personen)

Het hele jaar
in eigen beheer.
Op aanvraag,
in volpension

van september
tot en met juni.

Verhuur (energie inbegrepen)
6 € per dag per persoon.
7 € per nacht per persoon.
gratis voor een kind < 3 jaar oud.

Kortingen op de verhuring
10 % voor een verblijf van minstens 48 uur.

Onderhoudskosten
90 € voor de groep voor de duur van het verblijf

Verblijven jullie van vrijdagavond
tot zondagnamiddag ?

De prijs bedraagt 23.40 € per persoon.

De prijs voor het WE in volpension van
vrijdagavond tot zondagnamiddag is :
49.70 € (35 jaar), 59.10 € (611 jaar),

64.10 € (>11 jaar) per persoon.

Reken er 90.00 € als onderhoudskosten
voor de groep.

Het hele jaar in
eigen beheer.

Geen volpension.

Verblijven jullie van vrijdagavond
tot zondagnamiddag ?

De prijs is 23.40 € per persoon.
Reken er 70.00 € als onderhoudskosten bij

het conciergerie voor de groep en 40
euros voor het bungalow.

Prijslijst

Voor ieder gebouw wordt een minimale
verhuring gefactureerd. Dit betekent :

30 mensen voor het Thonger.
12 mensen voor het paviljoen.
8 mensen voor het conciergerie.
4 mensen voor de bungalow.

Bij de reservatie wordt een waarborg
gevraagd. Die moet binnen de 15 dagen
betaald worden. Die verzekert dat de data
wel gereserveerd worden.

In geval van annulatie van de reservatie
wordt die waarborg niet terugbetaald.

Als u verschillende gebouwen reserveert
maar er eindelijk een van niet gebruikt,
wordt de waarborg voor dit gebouw niet
terugbetaald. 80 % van het hoofdgebouw
moet bezet worden voordat een ander
gebouw bezet mag worden.

Als jullie na 11 u vertrekken, wordt de dag in
rekening gehouden.

Als jullie in volpension verblijven
05 jaar 611 jaar > 11 jaar

Ontbijt 2.40 € 2.90 € 3.40 €
Middagmaal 6.50 € 9.30 € 10.50 €
Vieruurtje 1.30 € 1.30 € 1.30 €
Avondmaal 3.60 € 5.00 € 5.80 €

13.80 € 18.50 € 21.00 €

De prijslijst geldt vanaf 01.01.23.

Verhuur (energie inbegrepen)
6 € per dag per persoon.
7 € per nacht per persoon.
gratis voor een kind < 3 jaar oud.

Kortingen op de verhuring
10 % voor een verblijf van minstens 48 uur.

Onderhoudskosten
Conciergerie : 70 € voor de groep
Bungalow : 40 € voor de groep

Conciergerie (814 personen)

Bungalow (48 personen)



C.H.T (Thonger) (3050 personen)

Salles Wuyts et Fallot ( 50 p/salle)

De studio (12 mensen)

Verhuring (energie inbegrepen)
8 € per dag per persoon vanaf 27 jaar
9 € per nacht per persoon vanaf 27 jaar.
7 € per dag per persoon tussen 12 en 26 jaar.
8 € per nacht per persoon tussen 12 en 26 jaar
6 € per dag per kind tussen 3 en 11 jaar.
7 € per nacht per kind tussen 3 en 11 jaar.
Gratis voor een kind < 3 jaar oud

Kortingen op de verhuring
10 % voor een verblijf van minstens 48 uur.

Onderhoudskosten
200.00 € voor de goep voor de duur van het verblijf.

In volpension
van

september
tot en met juni

Allerlei

Verblijven jullie van vrijdagavond tot en met
zondagnamiddag ? De prijs per persoon is :

49.70 € (3  5 jaar), 59.10 € (6  11 jaar),
67.70 € (12  26 jaar), 71.30 € ( > 26 jaar).

Reken er 200,00 € bij voor de
onderhoudskosten voor de groep.

Het hele jaar
in eigen beheer

Voor een hele week (dwz 7 dagen en 6
nachten) in juli en augstus is de prijs van
75.60 € voor en kind tussen 3 en 11 jaar
oud, 87.30 € voor iemand tussen 12 en 26

jaar en 99.00 € voor een persoon boven 26
jaar oud. De groep betaalt ook

480.00 € voor de onderhoudkosten en het
verhuur van de keuken.

Verhuur van lakens (met kussensloop) 5.50 €
Fotocopie 0.30 €
Postkaart 1.00 €
Pakje koffie 3.00 €

Jullie verblijven met
minstens 30 mensen

Jullie verblijven met
minder dan 30
personen (dit geldt
ook voor onze
andere gebouwen)

Jullie overnachten
niet

Jullie wensen een
lunch

Gratis 55.00 € / 24 u
33.00 € vanaf
de 6de dag

55.00 € / 24 u
33.00 € vanaf
de 6de dag

55.00 € / 24 u
33.00 € vanaf
de 6de dag

220.00 €/24 u
als ze alleen
verhuurd
wordt.
165.00 €/24 u
als ze samen
met de zaal
Wuyts
verhuurd
wordt.

220.00 €/24 u

Belegde broodjes tegen
5 € per persoon

Wuytszaal Fallotzaal

Zalen Wuyts en Fallot ( 50 p/zaal)

Scoutismezone

6 € per persoon en per ingegane 24 uur (energie
inbegrepen).

De maaltijden zijn verplicht
05 jaar 611 jaar > 11 jaar

Ontbijt 2.40 € 2.90 € 3.40 €
Middagmaal 6.50 € 9.30 € 10.50 €
Vieruurtje 1.30 € 1.30 € 1.30 €
Avondmaal 3.60 € 5.00 € 5.80 €

13.80 € 18.50 € 21.00 €

C.H.T. in juli en augustus
De prijs van de verhuring, de kortingsvoorwaarden
en de onderhoudkosten blijven dezelfden als de
rest van het jaar maar jullie koken zelf. De keuken
wordt verhuurd voor 40 € / 24 ingegane uren.

Verblijven jullie van vrijdagavond
tot zondagnamiddag ?

De prijs is 89.4 euros.

Verhuur (energie inbegrepen)
33 € per 24 ingegane uren.

Kortingen op de verhuring
10 % voor een verblijf van minstens 48 uur.

Onderhoudskosten
30 € voor het hele verblijf




