Prijslijst scouts en scholen
Divers spelmateriaal, vuurbakken, zwemwater, gebruik kampvuurkuil, gebruik douches,
internet, afval, koelruimte voor je dagelijkse levensmiddelen etc. etc., zijn en blijven ook
in 2021 gratis voor onze kampeerders.
Voor andere zaken vragen wij een vergoeding voor het gebruik . Aan stroom, water en
(onnodig) veel afval zijn kosten verbonden.

Overnachtingen

Scouts				
Niet Scouts				
Toeristenbelasting			
		

per persoon per nacht		
per persoon per nacht		
per persoon per nacht		

€ 4,40
€ 6,75
€ 1,18

Dag recreatie				
		

per persoon per dag		

€ 3,75

Dag recreatie
Activiteiten

Waterballen				scouts gratis
					niet Scouts per keer /stuk		€ 25,00
Canadese kano / kajaks		
halve dag / hele dag		
€ 8,25 | € 13,35
Fiets*					per dag				€ 13,35
Mountainbike met helm*		
per dag				
€ 13,35
Diverse hikes, 5, 10 en 15 km
per activiteit/persoon		
€ 2,50
Natuur- en duurzaamheidsactiviteiten per activiteit/persoon € 2,50 **
* Minimaal 48 uur van te voren reserveren
** Voor Scouts, gratis

Overige artikelen

Stookhout				per kruiwagen			€ 5,40
Set tafel & 2 banken			
per dag / week			
€ 8,25 | € 48,75
Sahara patrouille tent (6p)		
per tent per nacht 			
€ 13,35
exclusief overnachtingsprijs
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Landgoed beker			per stuk				€ 1,00
Badge ‘See You at Zeewolde’
per stuk				
€ 2,50
Sponsor badge			per stuk				€ 3,00
					per set				€ 10,00
Labelterrein badge			per stuk				€ 2,00
		

Afvalverwerking & Schoonmaak

Afkoop schoonmaak		
Buitendijks per unit			
€ 165,00
					Binnendijks per unit			€ 155,00
Afvalverwerking
Papier/Karton			
per lediging per container		
€ 12,75
PMD					per lediging per container		€ 14,00
Restafval				
per lediging per container		
€ 31,25
Glas					per lediging per container		€ 8,02

Nuts voorzieningen

Water					m3					€ 0,68
Electra				per stekker per dag			€ 3,00

Catering (volledig verzorgt inclusief servies, ophalen en brengen)

•
•

Broodmaaltijden per persoon vanaf				
Warme maaltijden per persoon vanaf				

€ 4,25
€ 9,75

Belastingen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Mocht belastingen (BTW of toeristenbelasting) door de overheid worden aangepast dan zijn wij genoodzaakt dit door te berekenen.
Avonturenhuis
Vanaf medio zomer 2021 kun je ook terecht in het Avonturenhuis met 80 slaapplekken
inclusief toiletten/douches, huiskamers, keuken, Scoutshop, e.d.. Meer info en prijzen
via info@scoutinglandgoed.nl
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