
VOORWAARDEN EN TARIEVEN 2020 

THOMASBOS 
VOOR GROEPEN VANAF 8 PERSONEN 

 

 

 

(Onder voorbehoud) 

        
        

      ALGEMENE INFORMATIE 
De vermelde prijzen zijn per persoon. Maal�jden zijn al dan niet inbegrepen, op basis van de gewenste formule. Afwas en tafeldienst 
worden door uzelf verzorgd �jdens het verblijf (hulp kan ook aangevraagd worden, zie onderstaande op�es).  
De toile�en, gangen en hulp-keukens worden dagelijks door het centrum gepoetst.  
 
Wanneer Thomasbos volledig wordt geboekt, is een minimumbeze�ng van 85% vereist. Dit wil zeggen een beze�ng van 15 
personen per nacht. Indien er later gereserveerde huisjes geannuleerd worden of de minimumbeze�ng (15 personen per nacht) niet 
wordt behaald, dan gelden volgende annuleringsvoorwaarden: €62,50 per huisje + een toeslag van €7,50 per bed per nacht. 

 
 

VERBLIJFSDUUR 
Midweek: 
Van maandag 10u00 tot vrijdag 14u00 
(slaapkamers ontruimen vóór 10u00) 

 

Weekend: 
Van vrijdag 18u00 (met avondmaal 19u00) tot zondag 14u00 
(slaapkamers ontruimen vóór 13u00) 

 
 

Andere verblijfsduur: 
Toekomen vanaf 18u00; vertrekken vóór 14u00. 
Voor ieder afwijkend verblijf zal er op basis van de 
gewenste prestaties een aangepaste berekening van de 
verblijfskosten gemaakt worden. 

 

Dagbezoekers: tarieven van de maal�jden op aanvraag 
 
 

 

PRIJZEN 
Inbegrepen in onderstaande prijzen: 

 
Lakenpakket (= dekbedovertrek + onderlaken + kussensloop)  
Gebruik eigen slaapzak = €2,00 kor�ng pp 
Gebruik eigen slaapzak + onderlaken + kussensloop = €4,50 kor�ng pp 

 

Gebruik van sporthal: in afspraak, max. 1u. per dag. Extra uur: €17,50 
Gebruik van zwembad: 1 gra�s zwembeurt. Extra zwemuur: €92,50 

 

Ac�viteitenbegeleiding in overleg 1 x 4u. of 2 x 2u. 
 

Belevingshuis: 2 uren gra�s. Extra uren aan te vragen (betalend) 

 
 

Niet inbegrepen in onderstaande prijzen, op aanvraag: 
 

Afwashulp (incl. tafel indekken): 
€3,00 pp/dag (midweek: €12,00 - weekend: €7,00) 
 

Distribu�ehulp (verdeling v/d maal�jden, afruim,...): 
€1,75 pp/dag (midweek: €7,00 - weekend: €4,00) 
 

Beddenopmaak (enkel bij aankomst): €2,00 pp 
 
Vrijstelling sondevoeding: informa�e op aanvraag 

 

PRIJZEN VOOR DEELNEMERS MET BEPERKING &  BEGELEIDING 
(Hoogseizoen: maart – oktober |    Laagseizoen: november – februari = 7,5% kor�ng) 

 
  WEEKEND (2 nachten) MIDWEEK (4 nachten) 
  VP* HP* OO* O* VP* HP* OO* O* 
Volw. m/e handicap +25j 98,75 81,50 53,00 40,00 196,50 162,75 92,75 67,50 
Ki/Jo m/e handicap ≤ 25j 67,00 55,00 35,75 27,00 133,00 109,75 62,25 45,25 
Begeleiders 83,75 69,00 44,75 34,00 166,50 138,00 78,50 57,50 
Overige bezoekers         
Volwassenen 98,75 81,50 53,00 40,00 196,50 162,75 92,75 67,50 
Jeugd 13-21/stud -26 83,75 69,00 44,75 34,00 166,50 138,00 78,50 57,50 
Kinderen 7-12j 74,50 61,50 40,00 30,25 148,25 123,00 70,25 51,25 
Kinderen 2-6j 64,25 53,00 34,50 26,00 127,75 105,50 60,75 43,75 
Kinderen -2j gra�s gra�s gra�s gra�s gra�s gra�s gra�s gra�s 

 

* VP: volpension - HP: half pension (warm eten ’s middags) - OO: overnach�ng en ontbijt - O: enkel overnach�ng 
    

   Gra�s begeleiding: 
 

  +25j:  1 begeleider per 10 gasten (coëfficiënt 0,1 per deelnemer) 
 

  -25j:  a) type 1, 8, 9 + BA (OV3 en OV4)  : vrijstelling van 1 op 10 kinderen/jongeren 
   b) type 2 tem 7 en type 9 (OV1 en 2) : vrijstelling van 1 op 5 kinderen/jongeren  

   c) 1 op 1 begeleiding (hoge zorggraad) : vrijstelling van 1 op 2 kinderen/jongeren 
 


