ALGEMENE TARIEVEN
2021

ALGEMENE INFORMATIE

Het gebruik van de meeste faciliteiten zoals bijvoorbeeld het binnenzwembad, buitenzwembad, de waterspeeltuin, het zwemmeer, de
waterglijbaan, airtrampolines, speeltuinen, machotuin en het Sport & Speelpark zijn gratis. Andere faciliteiten zoals de bowling, Mattel Play!
Sevenum, The Portal, klimmen, midgetgolven, waterskiën en paintballen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Buiten de hoogste tariefperiodes
kunnen diverse faciliteiten eventueel gesloten of beperkt geopend zijn.
De Schatberg conformeert zich aan de recronvoorwaarden en gedragsregels. Deze zijn te downloaden via onze website en op verzoek
worden deze u toegestuurd. Reizende jongeren worden alleen toegelaten (buiten het hoogseizoen) na toestemming van De Schatberg,
graag vooraf informeren!

RESERVERINGSKOSTEN

€ 15,75

ONLINE RESERVERINGSKOSTEN

€ 10,00

WIJZIGINGSKOSTEN RESERVERING

€ 18,00

GEMEENTELIJKEHEFFINGEN (p.p.p.n.)

€ 1,20

Per plaats per reservering

Per plaats per reservering

De gemeentelijke heffing wordt berekend over alle
personen vanaf 3 jaar, bij de arrangementen over een
vooraf vastgesteld aantal nachten.

EXTRA PERSONEN TARIEF (p.p.p.n.)

€ 5,20

EXTRA PERSONENTARIEF MATTEL VELD

€ 7,50

LOGEERTARIEF (p.p.p.n.)

€ 9,30

HONDENTARIEF
TARIEF 2e HOND

€ 5,85
€ 7,95

Een extra persoon is iemand die vooraf bij de reservering wordt opgegeven en de gehele reserveringsperiode verblijft. Dit tarief geldt niet voor kinderen
beneden de drie jaar.

(p.p.p.n.)
Een extra persoon is iemand die vooraf bij de reservering wordt opgegeven en de gehele reserveringsperiode verblijft. Dit tarief geldt niet voor kinderen
beneden de drie jaar.

Logés dienen altijd aangemeld te worden door de
hoofdhuurder van de plaats. Dit tarief geldt niet voor
kinderen onder de drie jaar. Het maximum aantal
personen per plaats, inclusief eventuele logés, is
zeven.

Dit tarief geldt per nacht. Per plaats zijn maximaal 2
honden toegestaan. Alleen geldig bij de aangegeven
kampeerplaatsen.

EXTRA HALVE DAG

De door u gereserveerde campingplaats dient voor
11.00 uur leeg te zijn. Wanneer de beschikbaarheid
het toelaat, is het mogelijk om een ‘extra halve dag’ te
reserveren. Deze service biedt u de mogelijkheid om
in plaats van in de ochtend, ‘s avonds te vertrekken.
Let op! Een extra halve dag is in de Nederlandse
schoolvakanties niet vooraf te reserveren.

€ 12,50

TARIEVEN BEZOEKERS

€ 4,00

ZWEMBAD

€ 6,00

Bezoek incl. dagrecreatie incl. gebruik binnenzwembad, buitenzwembad & waterspeeltuin. Voor
dagbezoekers / logés is het meenemen van een
huisdier niet toegestaan.

WIJZE VAN BETALING

Na ontvangst van de reserveringsbevestiging dient u
binnen 14 dagen de eerste deelbetaling te verrichten.
Het restant dient uiterlijk zes weken voor aankomst
betaald te zijn. Mocht bij aankomst blijken dat uw
betaling nog niet volledig ontvangen is, zal u gevraagd
worden dit nogmaals te betalen. Wanneer het later
alsnog ontvangen wordt, krijgt u natuurlijk het desbetreffende bedrag weer retour.

ANNULEREN

Aan iedere reserveringsbevestiging wordt standaard
het Annuleringsfonds toegevoegd. De kosten bedragen
slechts 5% van de verblijfskosten. Indien u géén gebruik
wenst te maken van het Annuleringsfonds dient u dit
bij de reservering duidelijk aan te geven. Zonder Annuleringsfonds gelden de RECRON-voorwaarden. Deelneming in het Annuleringsfonds vrijwaart U tegen kosten
van een annulering, veroorzaakt door één van de
volgende gebeurtenissen, mits gestaafd met officiële
verklaringen (bv. brief huisarts o.i.d.).
A. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of
ongeval, van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
B. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens
overlijden van een familielid in de 1e graad van de
hoofdpersoon of één der deelnemers.
C. Bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens
brand, stormschade of blikseminslag aan huis of
inboedel/ van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
D. Onvrijwillige werkloosheid van de hoofdpersoon.
Noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon
door medische oorzaak, renovatie of verandering van
werkkring. In geval van vroegtijdig afbreken van de
vakantie om bovenstaande reden, wordt naar rato van
het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage
van de totale reserveringssom (minus kosten Annuleringsfonds) terugbetaald.
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