Seizoenplaatsen 2020
ANWB Classificatie

****

Bij Resort Land & Zee kunt u extra ruime seizoenplaatsen huren.
Royale kavels op natuurlijke velden met comfortabele voorzieningen!

Comfortplaatsen: ca.150- 200 m²,16 amp. stroom-, water-, riool- en kabelTV-aansluiting
Van: / Tot:

Comfortplaats:

6e óf 7e persoon:

Nazomerplaats:

24/08 – 28/09

€ 559

€ 55

Naseizoenplaats:

24/08 – 30/10

€ 699

€ 70

Winterstalling (buiten):

01/11 – 19/03

€ 299

Nvt.

De seizoenstarieven van Resort Land & Zee zijn:
Inclusief:

Exclusief:

• max. 5 personen (gebruik door max.

• Plaats voorkeurskosten: € 15,00;

één gezin met thuiswonende kinderen);

• Elektraverbruik (€ 0,48 per Kwh );

• grootte plaats: circa 150 tot 200 m²;

• Waterverbruik (€ 5,95 per m³);

• gebruik elektra-aansluiting (16 Amp.);

• Gebruik douches (€ 0,50 per impuls);

• gebruik wateraansluiting;

• Toeristenbelasting/servicekosten:

• gebruik kabel TV-aansluiting;

- Naseizoenplaats (€ 99,00);

• gebruik rioolaansluiting;

- Nazomerplaats (€ 45,00)

• plaatsing van één bijzettentje;

• Toeslag huisdier (max. 2!):

• parkeerplaats voor één auto.

- Naseizoenplaats (€ 70,00 p.h.); Nazomerplaats (€ 50,00 p.h.);

• Gratis WIFI

• Parkeerplaats 2e auto (nazomer en/of seizoen € 50,00);
• Waarborgsom slagboomkaart: € 20,00 per auto (restitutie bij vertrek);
• Voor logés (bij uw aanwezigheid) geldt een tarief van € 5,00 p.p.p.n.
en € 1,48 p.p.p.n. toeristenbelasting/servicecharge;
- Onderhuur per week hoogseizoen (24.08/06.09): € 165,00 excl. toer.bel.
- Onderhuur per week laagseizoen: € 105,00 excl. toer. bel.;
- Onderhuur per nacht hoogseizoen (24.08/06.09): € 26,00 excl. toer. bel.;
- Onderhuur per nacht laagseizoen: € 18,00 excl. toer.bel.;
• Voor bezoekers (bij uw aanwezigheid) geldt een tarief van
€ 5,00 per gezin of per twee personen incl. 1 parkeerplaats
voor één auto per dag (max. tot 23.00 uur ’s avonds geldig);
• Deelname annuleringsfonds: 6% van de reissom, poliskosten € 7,50

Inschrijvingsformulier seizoenplaatsen 2020:
Plaatsnummer: ____

Nazomer

Naseizoen

Winterstalling

(aankruisen wat van toepassing is)
Ondergetekenden “Resort Land & Zee” en:
Naam hoofdhuurder: ________________________________

Kenteken 1e auto: ___________________________

Adres:____________________________________________

Kenteken 2e auto: ___________________________

Postcode:_______________ Woonplaats: _______________

Tel. Nr:____________________________________

E-mail:____________________________________________

Huisdieren, aantal: _____ Ras: _________________

komen overeen dat volgens deze overeenkomst een nazomer, naseizoen, of winterstalling in 2020 bij
Resort “Land & Zee” wordt gehuurd.

Naam:

Voornaam:

Geb. datum:

M/V:

1
2
3
4
5
6*
7*
*Voor inschrijving van een 6e en 7e persoon wordt een toeslag berekend (zie tarieflijst).

Wenst u deel te nemen aan ons annuleringsfonds (zie voorwaarden bijlage).

Ja

(aankruisen wanneer u dit wenst. 6% van de reissom + € 7,50 poliskosten)

Door ondertekening en na inzending of overhandiging van deze overeenkomst verklaart de recreant zich akkoord met de
overeenkomst, het huisreglement en de Recron-voorwaarden voor het huren van een na- of nazomerseizoenplaats
bij “Resort Land & Zee”

Datum: ___________________

Datum: _______________________

Handtekening hoofdhuurder: _____________________ Handtekening Resort Land & Zee: ___________________________
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