
De all-in verblijfprijs bevat zowel het gebruik van de gebouwen als de maaltijden

x Prijzen voor een volledig etmaal (4 maaltijden + overnachting)

4 maaltijden 
+ overnachting

jongeren jeugdwerk volwassenen

€ 33,50 € 32,90 € 44,65

x Prijzen voor een onvolledig etmaal.

jongeren jeugdwerk volwassenen

ontbijt € 6,00 € 6,00 € 8,65

middagmaal € 10,95 € 10,95 € 15,50

vieruurtje € 2,05 € 2,05 € 3,00

avondmaal € 8,40 € 8,40 € 11,00

extra overnachting € 11,00 € 10,00 € 14,25

huur extra dag € 5,45 € 4,60 € 4,90

Koffie/thee € 1,10 € 1,10 € 1,60

 x Bij familieverblijven logeren kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen jonger dan 7 jaar betalen voor de maaltijden de helft 
van de volwassenprijs.

 x Afhankelijk van de groepsgrootte kan je terecht in volgende gebouwen:

aantal bedden minimum bezetting werkruimtes

Villa 123 60 6

Villa (gelijkvloers + 2de verd.) 68 40 4

Villa  Suite (1ste  verd.) 35 20 2

Weihuis + Lagune 84 50 4

Weihuis zonder kamers  gvl. 70 30 4

Remise 23 12 2

Luwte 18 10 1 

Vliering / / 1

Schelft / / 1

 x Het aantal beschikbare bedden en leefruimtes is in overeenstemming met het aantal deelnemers. Extra kamers zijn 
te huur aan € 40/verblijf. Extra leefruimtes zijn te huur aan € 80/dag .

Bosklassen: Per 15 leerlingen verblijft 1 leerkracht gratis.

All-in verblijfprijs

Van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag € 145,50

Van maandag-vm tot woensdag-nm of van woensdag-vm tot vrijdag-nm € 81,50
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Volpension



Zelfkook

Dagverblijven

Extra informatie Facultatieve prijzen
Voorboekingsrecht
 x Korte schoolvakanties:  

gelieve hiervoor contact op te nemen met de 
huisverantwoordelijke 

 x Vakantie juli-augustus: 
Jeugdwerk: Vanaf 2 januari 2020 voor zomer 
2022 
Andere jeugd en volwassenen: Vanaf 2 juli 2020 
voor zomer 2022

 x Huur beddengoed:  
Lakenset (2 lakens + 1 sloop)  € 6,00 

 x Extra diensten: 
Afruimen tafels, vegen gebouwen,..  Kan mits vooraf 
aan te vragen aan € 5,00/pers/dag 

 x Gratis ter beschikking voor volpensiongroepen: 
Wifi, beamer, geluidsinstallatie, booster,  fietsen 
(10st), spel-& circuskoffer, rugzakjes interactief 
parcours, ……

Jeugdwerk = erkend jeugdwerk | Jongeren = tot 30 jaar | Volwassenen=+ 30 jaar

Luwte. Schelft . Vliering € 210

Luwte of Schelft € 73

Vliering € 110

Gelijkvloers +1ste verd. Villa € 300

Gelijkvloers Weihuis € 280

Remise € 160

Speelzaal Weihuis € 150

x Het middagmaal wordt afgenomen van Heibrand

De all-in zelfkook verblijfprijs bevat zowel gebruik van 
de gebouwen als de overnachtingen.
De verbruikte energie wordt volgens meterstanden aangerekend. 
Vuilzakken aan € 2/stuk voor restafval en € 1/stuk voor PMD.
GFT aan € 5/emmer (28l)

x Huurprijs per 24 uur

jongeren jeugdwerk volwassenen

Remise € 220 € 195 € 330

Luwte € 220 € 195 € 330

x Afhankelijk van de groepsgrootte kan je terecht in volgende gebouwen:

aantal bedden minimum bezetting werkruimtes

Remise 23 12 2

Luwte (niet tijdens weekend) 18 10 1


