
VOORWAARDEN EN TARIEVEN 2022 

VAKANTIEWONINGEN ’T MECHELS BOS 
Individuele gezinnen of leefgemeenschappen t/m 6 personen 

 

 

 
 
 
 
ALGEMENE INFORMATIE 
 

De vermelde prijzen zijn per persoon en per formule. De huur van de lakens is inbegrepen, evenals het gebruik van de 
aanwezige zorguitrusting (tillift, doucherolstoel,...). Handdoeken dienen zelf meegenomen te worden. U kan kiezen 
uit halfpension (ontbijt en warm MIDDAGmaal – avondmaal eenmalig voorzien op dag van aankomst) of volpension 
(ontbijt, warm MIDDAGmaal en avondmaal). De afwas en de tafelschikking worden door ons verzorgd. Voor de 
maaltijden die u apart in de flat wenst te gebruiken staat u zelf in voor de afwas. De gemeenschappelijke toiletten, 
gangen en eetzaal worden dagelijks gepoetst, de flat onderhoudt U zelf tijdens uw verblijf. Na uitcheck dient de flat 
netjes achtergelaten te worden. De eindschoonmaak wordt door ons gedaan. 
 

FORMULES 
 

• Week: van vrijdag 17u30 tot vrijdag 10u30.    

  laatste maaltijd is ontbijt (kamers ontruimen vóór 10u00.) 
 

• Midweek: van maandag 10u00 tot vrijdag 10u30.   

  laatste maaltijd is ontbijt (kamers ontruimen vóór 10u00.) 
 

• Weekend:  van vrijdag 17u30 tot zondag 14u00.   
  laatste maaltijd is middagmaal (kamers ontruimen vóór 13u30.) 
 

• Andere verblijfsduur: toekomen vanaf 17u30 en vertrekken vóór 10u30.   
 

In de zomervakantie kan enkel voor de weekformule geboekt worden. Zie kalender op de website voor uitzonderingen. 
 

EXTRA’S 
 

 Sporthal: gratis op voorziene uren 
 Zwembad: gratis tijdens voorziene zwemuren  
 Infrarood sauna (tot 6-8 pers.):  € 25,00 per uur 
 Aangepaste elektrische fietsen: € 7,00 voor een dagdeel, € 10,00 voor een volledige dag 
 

ANIMATIE 
 

Tijdens bepaalde schoolvakanties wordt er ‘vakantieassistentie’ georganiseerd in ’t Mechels Bos waarbij er geheel 
vrijblijvend een animatie-aanbod wordt gedaan op bepaalde momenten van de dag. Hiervoor wordt een beroep 
gedaan op vrijwilligers. Dit is steeds onder voorbehoud en afhankelijk  van de beschikbaarheid van de vrijwilligers. 
Tijdens de overige vakantieperiodes en weekends is er ook een animatie-aanbod, zonder begeleiding van vrijwilligers. 
 

PRIJZEN 
 

De prijzen zijn in euro en opgebouwd uit een forfait per huisje (algemene kosten, energie, eindschoonmaak,…) en een 
verblijfsprijs per persoon. 
 
 

 Weekend 
(2 nachten) 

Midweek 
(4 nachten) 

Week 
(7 nachten) 

Aansluitende dagen 

 Half pension Vol Pension Half pension Vol Pension Half pension Vol Pension Half pension Vol Pension 

FORFAIT 60,00 120,00 180,00 30,00 

Volwassenen 91,50 100,00 154,00 181,50 263,00 281,00 38,50 46,75 

Jeugd 13-21 j./ stud.-26 j. 83,00 90,50 140,00 164,00 239,00 254,00 35,00 42,25 

Kinderen 7-12 j.  74,00 81,00 125,00 146,50 213,50 227,00 31,25 37,75 

Kinderen 2-6 j. 66,00 72,00 111,00 130,00 189,50 201,50 27,75 33,50 

Kinderen  -2 j.  gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis gratis 

Ki/jo met een handicap -25 j 57,50 62,50 97,00 113,50 166,00 176,00 24,25 29,25 

Volw. met een handicap 83,00 90,50 140,00 164,00 239,00 254,00 35,00 42,25 
 

∞ HALFPENSION:  ontbijt en warm middagmaal (avondmaal voorzien bij aankomst ‘s avonds, vertrek na ontbijt  
 (week- en midweekformule) of na het middagmaal (weekendformule). 
 
 

∞ VOLPENSION:  ontbijt, warm middagmaal en avondlunch (avondmaal voorzien bij aankomst ‘s avonds, vertrek na ontbijt  
 (week- en midweekformule) of na het middagmaal (weekendformule). 


