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JAARPLAATS-TARIEVEN RECREATIECENTRUM HESSELTE 2019
Jaarplaats 01 Januari - 31 December
Plaats, 4 personen behorende bij 1 gezin
Per persoon extra indien van toepassing
Dagbezoekersregeling ongeacht aantal
Hond/ kat: per huisdier indien van toepassing
Huisvuilbijdrage: jaargebruik / of seizoengebruik**
Snoei-en tuinafvalstortings-bijdrage**
Elektra bij toercaravan jaarplaats zonder meter
C.a.i. via het park (beperkt op Hermansveld mogelijk)
Postbus

€ 1580,00**
€ 37,50
€ 32,50**
€ 52,50
€ 180,00 / € 85,00**
€ 80,00**
€ 175,00
€ 150,00
€ 85,00

** Verplicht per jaarplaats

Gas, water en elektra jaarlijks verrekening via meterstanden.
Forenzen / toeristenbelasting rechtsreeks via de gemeente Westerveld; niet bij ingeschrevenen
op adres (elders) in de gemeente Westerveld.
De facturen mogen in maximaal 2 termijnen worden voldaan, doch uiterlijk vóór 1 april van het
lopende jaar. Hierna worden extra kosten van rente en administratie in rekening gebracht per
maand(!)

Gebruik aan derden
Bij ter beschikking stellen van uw (sta)caravan / chalet aan derden wordt 55,00 (laagseizoen)
of 80,00 (hoogseizoen) per week aan Hesselte afgedragen; max. 4 personen, extra pers. 5,50 per
persoon per nacht.
(Hoogseizoen is alle vakantieweken en feestdagen zoals Pinksteren enz.)
Bij minder overnachtingen draagt u 5,50 per persoon per nacht af, met een max. van € 80,00 p/week
voor max. 4 personen.
Loge ‘s betalen het gewone nachttarief van 3,75 per nacht . (Logies = alleen tijdens uw aanwezigheid)

Verhuurbemiddeling
Verhuur alleen via R.C. Hesselte toegestaan.
Wij bemiddelen graag in verhuur van uw stacaravan / chalet. Verhuur van toercaravans niet
toegestaan. Informeert u bij de receptie naar de voorwaarden en tarieven.

Er is 1 auto per (jaar)plaats toegestaan indien er een parkeerplaats is aangelegd op de
huurkavel.
Het Wester - en Oosterlaantje zijn echter ALTIJD autovrij

Recreatiecentrum Hesselte is aangesloten bij RECRON en werkt met hun voorwaarden.

