B. MAALTIJDEN

prijzen in €

18

- De kosten voor verblijf en energie worden apart betaald, zoals hiervoor onder 'A.' beschreven.
- De groepen staan zelf in voor het dekken van de tafels, het opdienen en afruimen in de eetzaal en de afwas.
- Maaltijden moeten geruime tijd vóór het verblijf (best vermeld op het kontrakt) aangevraagd worden; dit omwille van de werkplanning.
- Minstens 14 dagen vóór het verblijf wordt het juiste aantal pers. voor de maaltijden doorgegeven.
Indien de groep kleiner is dan opgegeven, zullen wij voor de eerste dag het opgegeven aantal aanrekenen.

- Gewenste extraatjes (bv. koffie in de voormiddag) worden vooraf aangevraagd.
- Normaal serveren wij een dagschotel; andere wensen of voorstellen zijn bespreekbaar

(vlg. prijsafspraak).

a) Volpension -maaltijdenprijzen
jongeren (- 18 jaar)
19,00
22,10

exl. Verblijf & energie

groepen vanaf 30 pers.
groepen tussen 21 en 29 pers.
kleinere groepen

volwassenen
24,75
26,90

de haalbaarheid wordt per aanvraag bekeken
vlg. prijsafspraak

inbegrepen:~ 4 maaltijden: ontbijt, middagmaal, vieruurtje/koffie, avondmaal.
~ afwasmiddel, vaatdoeken, handdoeken, WC-papier.
~ enkel voor grotere groepen

(vanaf 25 pers./gebouw, in vp)

wordt de 'natte poets' door ons gedaan; dwz.

op voorwaarde dat de groep zelf alles uitveegt, stofzuigt, de wastafels en spiegels schoonmaakt,
de vuilnisbakjes ledigt en het afval wegbrengt, wordt het gebouw door ons gedweild.

b) Afzonderlijke maaltijdprijzen
groepen vanaf 30 pers.

ontbijt
meer uitgebreid ontbijt
middagmaal
koffie + koek
avondmaal
groepen vanaf 20 pers. tot 29 pers.

ontbijt
meer uitgebreid ontbijt
middagmaal
koffie + koek
avondmaal
kleinere groepen:

jongeren (- 18 jaar)
4,20
6,80
9,80
1,85
6,65

volwassenen
4,80
7,95
11,40
1,85
7,85

jongeren (- 18 jaar)
4,30
7,10
11,75
1,80
6,90

volwassenen
4,95
8,40
13,90
1,80
8,20

de haalbaarheid wordt per aanvraag bekeken

(vlg. prijsafspraak).

C. KASTEELKLASSEN

gebruik bedlinnen verplicht

bosklassen - natuureducatie-dagen

zelf mee te brengen of

zie speciale folder

te huren (aanvragen ndz)

laken: 2,50 €

sloop 1,10 €

dekbedovertrek: 3,40 €

D. DAGVERBLIJVEN

lakenset: 7,00 €

zijn mogelijk mits het nemen van het middagmaal

dagprijs/lokaal
+ energie

E. RESERVATIE
Groepen uit het jeugdwerk kunnen reserveren tot 2,5 jaar voor verblijfsdatum; alle andere groepen tot 2 jaar ervoor.
Een verblijf is pas definitief geboekt indien
- wij het toegestuurde contract volledig ingevuld en ondertekend per kerende post ontvangen
- de waarborg en de dossierkosten* binnen 14 dagen na opmaak van het contract betaald worden
- het gevraagde voorschot tijdig betaald wordt: meestal 6 maanden voor het verblijf
of 12 maanden vooraf, voor reservaties tijdens schoolvakanties

*vaste dossierkosten per groep (om het even welke formule): 6,00 €

(voor buitenlandse groepen: 12 €)

