TARIEVEN 2020
Chaletpark Driemaster

Huurtarieven per kavel per jaar.
Huur op basis van Recron voorwaarden vaste plaatsen.
Lange termijn afspraken mogelijk.

Waterplaatsen Driemaster:
Categorie 1 Driemaster 1 t/m 5
Categorie 2 Driemaster 6 t/m 12

€ 3.487,00
€ 3.265,00

Landplaatsen Driemaster:
Categorie
Categorie
Categorie
Categorie

3
4
5
6

Driemaster
Driemaster
Driemaster
Driemaster

17,
32
16,
36,

19, 23, 27, 31
t/m 35, 37 t/m 40
18, 20 t/m 22, 24 t/m 26, 28 t/m 30
41 t/m 48

€
€
€
€

3.095,00
3.265,00
2.866,00
3.487,00

Overige tarieven:
Elektra
Gas
Water (>15 m³)
Bezoekers jaarabonnement
Hond jaartarief (max. 2)
Toeristenbelasting (tarief 2019, kan nog wijzigen)
Borgsom slagboomkaart

per
per
per
per
per
per
per

kWh
m³
m³
persoon
gezin
dier
kavel

€ 0,42
€ 3,85
€ 3,80
€ 50,00
€ 120,00
€ 50,00
€ 121,41
€ 46,00

De chaletplaatsen zijn het gehele jaar toegankelijk, doch uitsluitend voor recreatief
gebruik. Permanente bewoning is niet toegestaan.
Alle tarieven zijn per kavel. Elke kavel is voorzien van een aansluiting op elektra (20 Amp),
gas (propaan), water en riolering. Verbruik van elektra, water en gas wordt apart
doorberekend medio september.

Betalingsvoorwaarden en -mogelijkheden vaste plaatsen
Per 1 september 2019
Energieverbruik
Meterstanden water, elektra en gas (indien van toepassing) worden jaarlijks begin
september opgenomen. Facturering vindt plaats medio september.
Het gehele bedrag van deze factuur dient uiterlijk 1 november betaald te zijn.
Voorschot huursom standplaats volgend jaar
Samen met de afrekening van het energieverbruik wordt een voorschot van € 200,- op de
huur van de standplaats voor het volgende jaar in rekening gebracht. Ook voor het
voorschot geldt dat dit uiterlijk 1 november betaald dient te zijn.
Huursom standplaats
De huursom voor de standplaats, minus het reeds in rekening gebrachte voorschot, wordt
begin november gefactureerd. Voor de betaling zijn er een drietal standaard
mogelijkheden. De recreant dient vóóraf aan te geven van welke mogelijkheid hij/zij
gebruik wenst te maken:
o Optie 1: Het gehele factuurbedrag wordt vóór 1 januari betaald. De recreant mag
dan een betalingskorting van 2% over het factuurbedrag in mindering brengen.
o Optie 2: Het factuurbedrag wordt in 2 termijnen betaald. 50% vóór 1 januari en de
andere helft uiterlijk 1 april.
o Optie 3: Het factuurbedrag wordt in één of meerdere termijnen betaald, waarbij de
laatste betaling valt in de periode 1 april t/m 31 mei. De recreant betaalt een
toeslag van € 25,- voor rente en administratiekosten.
Regel tijdig zelf uw betaling in termijnen
Na ontvangst van uw factuur kunt u via online bankieren eenvoudig betalingen vooraf
klaar zetten. U dient dus zelf bij de bank (via online bankieren) opdracht tot betaling te
geven. Let daarbij goed op de uiterste betaaldatum.
Te laat met betalen?
Indien er op 1 juni nog bedragen open staan zal het incassotraject worden opgestart.
Openstaande facturen zullen ter incasso worden overgedragen aan Berkeley & Lawrence
incasso intermediairs. Hier kunnen extra hoge kosten aan verbonden zijn. Let daarbij ook
op art. 6 van de Recron voorwaarden.
Indien voor betaaloptie 2 is gekozen en de betaaltermijn overschreden wordt, zal er een
toeslag van € 25,- voor rente en administratiekosten worden berekend.
Voorkom problemen. Neem bij onvoorziene situaties altijd contact op met de camping en
probeer tot een schriftelijke afspraak te komen.
Recron Voorwaarden en parkreglement
Op de overeenkomst voor het huren van een standplaats bij Camping de Rotonde zijn de
Recron voorwaarden van toepassing, alsmede het aanvullende parkreglement. Deze
betalingsvoorwaarden maken deel uit van het parkreglement.
LET OP!
U dient zelf aan te geven op welke wijze u de huursom van de standplaats wenst te
betalen. Het is altijd mogelijk voor een andere optie te kiezen. Dit dient u dan schriftelijk
of per e-mail uiterlijk 1 november aan ons door te geven. Indien door de recreant vóóraf
geen keuze gemaakt wordt, zal optie 2 als betalingsregeling worden gehanteerd.

