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JAARPLAATSEN 2019 – Voorpunt 29 
 

 

BASISHUUR ALGEMEEN *       

Huur Jaarplaats algemeen klasse C € 2.266,91 
Huur Jaarplaats algemeen klasse D € 2.790,65 
Huur Jaarplaats algemeen klasse E   € 3.051,79 
 
BASISHUUR AAN OF NABIJ HET WATER * 
Huur Jaarplaats waterkant klasse A  € 4.071,86 
Huur Jaarplaats waterkant klasse B  € 5.235,25 
Huur Jaarplaats waterkant klasse C  € 3.603.04 
Huur Jaarplaats waterkant klasse D  € 3.051,79 
Huur Jaarplaats waterkant klasse E  € 6.316,73 
* De basishuur wordt bepaald aan de hand van diverse kenmerken van een jaarplaats en wordt bij aanvang 
van de huurovereenkomst vastgesteld. 

 
 

Voor alle huurkavels gelden de volgende kosten: 
JAARLIJKSE KOSTEN 
Vastrecht elektra   € 121,88 
Vastrecht propaan (indien mogelijk)  €   78,77 
Vastrecht water   €   79,55 
Vastrecht CAI (indien aanwezig)  € 135,67 
Milieutoeslag (afvalverwerking)  €   73,08 
Rioolrechten   €   46,59 
 

Toeristenbelasting tot 3 pers.  €        133.05 
Toeristenbelasting vanaf 4 pers.  € 199.70 
 

NUTSVERBRUIK 
Elektra, propaan, water (indien bemeterd)  via de meter 
Water (indien onbemeterd) €   71,77 
 
 

Je kan kiezen voor de volgende extra diensten: 
OPTIONEEL 
Huisdier (maximaal 4)   gratis 
Extra auto (max. 2 auto’s)  €   63,00 
 

Logétarief jaarplaatsen per nacht1   €  3,15  
(alleen als je aanwezig bent en mits vooraf aangemeld)  

Logé afkoop 1 logé per keer1 (alleen als je aanwezig bent) €   57,50 
Logé afkoop meerdere logés tegelijkertijd1 (alleen als je aanwezig bent) € 115,00 

Bezoeker (zonder overnachting en parkeren)            gratis 
 

Jaarabonnement internet  € 125,00 
Internet abonnement seizoen €   76,00 
 

                                                
1 het logétarief is niet verschuldigd voor incidenteel gebruik voor familie tot de 2e graad (o.a. broer, zus, ouders, grootouders, 

kinderen en kleinkinderen) mits vooraf aangemeld 
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EENMALIGE KOSTEN 
Abonnement infrastructuur, waarvan jaarlijks 10% wordt afgeschreven € 1.665,00 
(jaarlijks=ieder kalenderjaar, te beginnen in het jaar waarin je de jaarplaats in gebruik neemt en de laatste 
afschrijving in het jaar waarin je vertrekt/de jaarplaats overdraagt) 

Aansluitkosten stacaravan op elektra, water en riool € 1.225,00 
(ingebruikstelling binnen installatie is verantwoording eigenaar caravan/leverancier) 

Leggen en leveren betonplaten enkele stacaravan €    750,00 
Leggen en leveren betonplaten dubbele stacaravan of L-stacaravan € 1.500,00 
Administratiekosten bij verkoop caravan, voor rekening verkoper €    357,50 
 
 

BIJZONDERE KOSTEN 
Herinnering       geen kosten 
Aanmaning   €      18,75  
Laatste betalingsmogelijkheid zonder incassomaatregelen €      57,25  
Betaling via automatische incasso in termijnen (kosten termijnbetaling) €    126,75 
 
 
 
 
  


