(Onder voorbehoud)

VOORWAARDEN EN TARIEVEN 2023

GROEPEN MET VOLWASSEN ( +25 j.) PERSONEN MET EEN BEPERKING
ALGEMENE INFORMATIE
De vermelde prijzen zijn per persoon en omvatten een verblijf in ‘volpension’. Afwas en tafeldienst worden door uzelf verzorgd
tijdens het verblijf (hulp kan ook aangevraagd worden, zie onderaan de pagina - rubriek PRIJZEN). De toiletten, gangen en hulpkeukens worden dagelijks door het centrum gepoetst. De kamers worden éénmaal per verblijf (indien langer dan 3 dagen) gepoetst.
Extra poetsbeurten kunnen worden aangevraagd.
Groepen vanaf 75 personen genieten 5% korting op de verblijfstarieven.
Indien een accommodatie onderbezet is – d.w.z. minder dan 70% van de bedden bezet – wordt een toeslag van €7,50 per nacht per
leegstaand bed beneden 70% van het aantal bedden aangerekend.
» Bij een reservering van 2 of meerdere accommodaties ligt de bezettingsnorm op 80%!
» Bij een reservering van 2 of meerdere accommodaties, indien er geen 65% bezettingsnorm wordt gehaald, worden de overbodige
accommodaties geannuleerd en gelden de annuleringsvoorwaarden. De accommodaties die overblijven dienen wel aan de 80%
norm te voldoen (deze regel geldt niet voor Mechels Bos en Thomasbos).
» De onderbezettingsregel geldt niet voor boekingen die gebeuren binnen 4 maanden voor aankomstdatum.

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

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.

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

Dagbezoekers: tarieven van de maaltijden op aanvraag

PRIJZEN
Inbegrepen in onderstaande prijzen:

Niet inbegrepen in onderstaande prijzen, op aanvraag:

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

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

Gebruik van sporthal in afspraak, max. 2u. per dag.
Bijkomende (aansluitende) uren: €17,50/uur

Distributiehulp (verdeling v/d maaltijden, afruim, ...):
€1,75 pp/dag (midweek: €7,00 - weekend: €4,00)

Gebruik van zwembad in afspraak, 1u. per verblijf per beginnende
schijf van 50 personen. Extra zwemuur: €92,50

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

Activiteitenbegeleiding in overleg 1 x 4u. of 2 x 2u.
Indien het gebouw THOMASBOS mee in combinatie wordt gehuurd zal er een bijkomende forfait per huisje aangerekend worden.
Deze forfait bedraagt: €30,00/weekend, €40,00/midweek, €50,00 vanaf 7 dagen.

PRIJZEN VOOR VOLWASSEN DEELNEMERS MET BEPERKING & BEGELEIDING
(Hoogseizoen: maart – oktober

MIDWEEK
DEELNEMERS MET
EEN BEPERKING
BEG

| Laagseizoen: november - februari)

WEEKEND

ANDERE VERBLIJFSDUUR
1ste dag

Volgende dagen

HS

€ 193,75

€ 95,00

€ 57,50

€ 42,50

LS

€ 179,25

€ 88,00

€ 53,25

€ 39,25

HS

€ 165,25

€ 81,00

€ 49,00

€ 36,25

LS

€ 152,75

€ 75,00

€ 45,25

€ 33,50

❖ Gratis begeleiding: 1 begeleider per 10 deelnemers met een beperking.

