Riva Rekreatie
Heiweg 6 6265 NL St.Geertruid, Tel: 043-4091486, e-mail: info@rivarekreatie.nl

vof
website: www.rivarekreatie.nl

Tarieven camping 2018

Basis kampeerplaats;

per overnachting

€

Omvat; camper of auto+kampeermiddel, elektra en max 2 pers.

Prijs per onderdeel;
caravan of tent
camper
kleine bijzettent
kinderen tot 6 jaar
kinderen van 6 tot 14 jaar
personen 14 jaar en ouder
(excl. toer.bel 1,35 p.p.p.n.)
elektra aansluiting 6 ampére
auto, motoren, bijzettentje (max 1 per kampeerplek)
bezoekerstarief (vertrek vóór 23.00 uur)
huisdier (max 1 huisdier, aangelijnd, per kampeerplaats)
adminstratiekosten voor notas kleiner dan 20,00 euro
touristenbelasting per persoon per nacht (vanaf 14 jaar)
onbewoonde caravans, mits voldoende ruimte, per nacht
Idem als bovenstaand, doch in juli of augustus, per nacht

18,00 excl. tour.bel.

per overnachting
€
4,50
€
6,50
€
2,50
€
2,50
€
3,50
€
4,50
€
2,50
€
2,00
€
2,00
€
1,50
€
1,50
€
1,10
(in 2017).
€
5,00 géén elektra.
€
8,00 géén elektra.

prijzen zijn inclusief warm water, douchen, toiletpapier etc.
Elektrische kachels en/of elektrische vloerverwarming zijn niet toegestaan.

Vekabo kortingen.
bij 5 overnachtingen of méér;
10% korting (geldt niet voor arrangementen/seizoensplaatsen)
bij 10 overnachtingen of méér;
15% korting (geldt niet voor arrangementen/seizoensplaatsen)
ps. bovenstaande Vekabo korting geldt niet in de maanden mei, juli en augustus.
Aankomst ná 12.00 uur, vertrek vóór 12.00 uur.

Maandarrangementen 2018,
gebaseerd op kampeerplaats mét elektra, max. 2 personen, exclusief touristenbelasting.
april;
€
270,00 per maand
mei, juni, september;
€
340,00 per maand
oktober;
€
270,00 per maand

Seizoensplaatsen 2018,
gebaseerd op kampeerplaats mét elektra, max. 2 personen, exclusief touristenbelasting.
1 april tot en met 30 oktober
€
1.200,00 per seizoen
Seizoensplaatsen en arrangementen dienen vooraf betaald te worden.
Een annuleringsverzekering derhalve aan te bevelen.
Extra personen bij de arrangementen en seizoensplaatsen betalen de boven genoemde tarieven,
plus de verschuldigde touristenbelasting en overige toeslagen (huisdier, auto etc).

Reservering / aanbetaling
Voor feestdagen en het mh2d weekend, worden minimaal 3 overnachtingen in rekening gebracht.
Reserveren kan telefonisch of per e-mail. Reserveren is gratis, doch er wordt wel, per plek, een
aanbetaling van € 5,00 per overnachting verlangd, met een minimum van € 40,00.
Bankrelatie: Rabo Maastricht, rekeningnr. NL66 RABO 0115 0922 77 t.n.v. : Riva Rekreatie vof
Voor buitenlandse betalingen;
BIC code : RABONL2U ,

Routeomschrijving;

Coördinaten: N 50 °46'40" E 5 °45'16"

Autoweg A2, Maastricht richting Luik, afslag 57(Oost Maarland / Eijsden.)
Ná afslag derde straat links (bij rotonde), en verder de bruine bordjes Riva Rekreatie volgen .

excl. tour.bel.

één elektra.
één elektra.

