Tarieven verhuur 2018
Verhuur lodge met sanitair inclusief 2 personen, minimale verhuur is 2 dagen
In totaal maximaal 4 pers.
Hoogseizoen 26-04 t/m 06-05 en 14-07 t/m 01-09

Per dag
Laag

Hoog

Festival
Free-festival
29-6 / 2-7
€ 80,00
€ 17,50
€ 17,50

festival Zand
24-8 /26-8
€ 80,00
€ 17,50
€ 17,50

Lodge (geen huisdier)
€ 55,00
€ 65.00
Extra persoon tot 18 jaar
€ 7,50
€ 7,50
Extra persoon vanaf 18 jaar
€ 15,00
€ 15,00
Hemelvaart 09-05 t/m 13-05
€
Pinksteren 18-05 t/m 21-05
€
Dekbed met overtrekset
€ 6,00 per set (verplicht)
Handdoekset
€ 3,50 per set (2 badhanddoeken of 1 keuken- en 1 theedoek)
B&B ontbijt v.a. 9.00 uur:
uitgebreid ontbijt € 8,00 p.p.
Borg € 50,00. Schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s). Geen huisdier.

Verhuur kampeerlodge inclusief 2 personen. Sanitair in centrale gebouw. Eigen beddengoed meenemen.
Totaal maximaal 2 pers.
Per dag
Free-festival
Hoogseizoen 26-04 t/m 06-05 en 14-07 t/m 01-09
Laag
Hoog
Kampeerlodge
€ 40,00
€ 45 ,00
€ 60,00
Hemelvaart 09-05 t/m 13-05
€ 225,00
Pinksteren 18-05 t/m 21-05
€ 180,00
Extra persoon ( max.2 kinderen tot 12 jaar op eigen luchtbed)
€ 7,50
€ 7,50
€ 17,50
B&B ontbijt v.a. 9.00 uur: uitgebreid ontbijt € 8,00 p.p.
Borg € 50,00 schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s).
1 lodge met huisdier toegestaan, nr. 13

festival Zand
€ 60,00
€ 17,50

Verhuur luxe 6 persoons panoramalodge incl.4 personen, minimaal verhuur 2 dagen
Totaal maximaal 6 personen
Hoogseizoen (tijdens alle schoolvakanties)
Lodge(geen huisdieren)
Extra persoon

Per dag
Laag
€ 110,00
€ 20,00

Hoog
€ 125,00
€ 20,00

Free-festival

festival Zand

€ 160,00
€ 25,00

€ 160,00
€ 25,00

Borg € 100,00 schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s).

Verhuur ingericht varend kampeervlot incl. barbecue
maximaal 2 personen
Per dag
Hoogseizoen (tijdens alle schoolvakanties)
Laag
Hoog
Kampeervlot
€ 65,00
€ 80,00
Back to the basic. Varend genieten. Alleen je slaapzak, handdoek en kussen meenemen, verder is alles aan boord!
Huisregels verhuur accommodaties in het kort: Partytenten zijn niet toegestaan. Drugsgebruik en roken verboden. Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
vertrek voor 11.00 uur. Inschrijven met geldige legitimatie en woonadres. De RECRON-voorwaarden en huisregels zijn op ons kampeerterrein van
toepassing deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website. Reserveren: Bij ons betaald u geen reserveringskosten.

Verhuur Canadese kano 3 persoons. Huur zwemvest € 1,50
1 uur
€ 10,00

2 uur
€ 15,00

3 uur
€ 20,00

4 uur
€ 25,00

7 uur hele dag
€ 30,00

Verhuur Varend terrasvlot van 2

tot 10 pers
€60,00 tot 4 personen per dag. Extra personen €10,00 per persoon.
Samen varen, vissen, vergaderen, een barbecue, brunch of high tea op het water beleven. *

Verhuur Fietsen voor groepen reservering verplicht.
Per dag
€ 11,00

Per weekend
€ 22,00

Per week
€ 47,00

Rondvaart
Rondvaart door de wateren van Almere (duur ca. 1½ uur) kosten: € 8,00 p.p. en kind € 4,00
(min. 6 en max.l 10 personen) U zult versteld staan van de prachtige natuur en de vele wateren en vergezichten in en om Almere. Na
afloop lekker wat eten of drinken in de brasserie.
Zaalhuur voor feestjes en partijen: prijs op aanvraag
* Voor meer informatie en inhoud over de mogelijkheden, zie website of informeer bij de receptie. Vooraf reserveren o.v.v. de activiteit.
Archerpad 6 - 1324 ZZ - Almere - 036-5470632 - info@waterhout.nl - www.waterhout.nl - Volg ons op: www.facebook.com/CampingWaterhout

