PRIJSLIJST
2017
DAGELIJKS OPEN VAN

DAGTICKETS 2017
Hoogseizoen

(inkom+waterfiets of roeien+minigolf of gocarts)
(1)

(In hoogseizoen en tussenseizoen)

Tussenseizoen

(01/07/’17 t.e.m. 31/08/’17)

- 6j
...............................................
+6j
...............................................€
Lid van een door ons erkende vereniging ....€
Groep (1) ...............................................€
Combiticket ............................................€

8U30 TOT 21U00

(01/04/’17 t.e.m. 30/06/’17 & 01/09/’17 t.e.m. 30/09/’17)

gratis
5.00
3.00
3.00
7.00

Combiticket in groep ...........................€ 6.00
(inkom+waterfiets of roeien+minigolf of gocarts)

10-beurtenkaart 2017 ............................€ 30.00
(geldig tot 30/09/’17, niet geldig bij events)

Avondticket (vanaf 18u00 tot max. 21u00) ....€ 4.00
(1) Groep: minimum 15 betalende personen
(per 15 betalende personen 1 begeleider gratis)

- 6 jaar ....................................................
+ 6 jaar..................................................... €
Lid van een door ons erkende vereniging ...... €
Groep (1).................................................... €
Combiticket ............................................ €
(inkom+waterfiets of roeien+minigolf of gocarts)
(1)

gratis
2.00
1.50
1.50
3.50

Combiticket in groep ........................... € 3.00

(open 18 & 19 ,25 & 26 maart)
(open van 01/04/’17 t.e.m. 30/09/’17)

Roeiboot 1/2 uur .........................................€ 2.00
4-zit waterfiets 1/2 uur .............................€ 4.00
Gebruik van eigen bootjes op de roeivijver is verboden!

Minigolf/beurt ...........................................€ 2.00
10-beurtenkaart (geldig tot 30/09/’17).............€ 10.00
Gocarts 1/2 uur...........................................€ 2.00
Minicars (elektrisch) per rit..........................€ 1.00
Fietsverhuur/dag (hele jaar geopend) ..........€ 10.00
Fietsverhuur in groep/dag .........................€ 7.00
(min. 15 betalende personen)

Kinderfiets .................................................€ 5.00
Elektrische fiets (48u. vooraf reserveren)............. € 19.00
Duiken jaarabonnement, per persoon ...........€ 40.00
(steeds verplicht aanmelden bij de verantwoordelijke in het
watersportcentrum, in functie van de openingsuren gedurende
het hele jaar)

Duiken herfstabonnement (01/09-31/12)........€ 15.00
Zeilabonnement .........................................€ 60.00
Bij evenementen kunnen andere tarieven van toepassing
zijn. Tienbeurtenkaarten en abonnementen zijn dan niet geldig.

Jaarabonnement 2017,

per persoon ......................................... € 40.00
(geldig tot 30/09/’17, niet geldig bij events)

Gezinsabonnement 2017

4 personen ............................................ € 90.00
(geldig tot 30/09/’17, niet geldig bij events)

(inkom+waterfiets of roeien+minigolf of gocarts)

Laagseizoen
(overige periodes)

GRATIS INKOM
(van zonsopgang tot zonsondergang)

Bij evenementen kunnen andere tarieven van toepassing zijn. Tienbeurtenkaarten en abonnementen zijn dan niet geldig.

Recreatie

Abonnementen:

Sportaccommodatie
(prijs exclusief inkom)

Zilvermeer biedt scholen, jeugdverenigingen en
groeperingen ook heel wat mogelijkheden voor
een toffe uitstap.
Bezoek onze website www.zilvermeer.be voor
meer info over:
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ
ÔÔ

Sportdagen op het domein
Zilverklassen (bosklassen)
Watersporten
Horeca / Verjaardagsfeestjes

Tennisveld per uur (max. 4 pers.) ..................... € 3.00
Basketbalveld per uur (max. 10 pers.) .............. € 3.00
Volleybalveld per uur (max. 15 pers.) ................ € 3.00
Minivoetbalveld per uur (max. 15 pers.) ........... € 3.00
Petanqueterrein per uur (max. 60 pers.) ........... € 3.00
Onze verblijfsrecreanten en bezitters van een jaarabonnement dagrecreatie kunnen, na reservatie, aan een
tarief van slechts € 1.00 per veld/uur gebruik maken
van de sportaccommodatie.
Max. 14 dagen vooraf te reserveren aan de receptie
camping (tel. 0032 (0)14 82 95 00) of het kassagebouw attracties.
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2016
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CAMPING ZILVERMEER 2017
Abonnementen (2)
Trekcaravan jaarabonnement grasveld.......€ 1350.00
Trekcaravan jaarabonnement bos...............€ 1600.00
Stacaravan jaarabonnement.......................€ 1700.00
(3)

Kortingsbon vroegboeking jaarabonn.
.............. €
25.00
Bij aanvang jaarabonnement vanaf 01/08 gelden verlaagde
tarieven, meer info hierover bij de campingreceptie

Trekcaravan halfjaarabonnement bos.........€ 1000.00
(3)

Kortingsbon vroegboeking halfjaarabon. .............. €

20.00

Jaarlijkse vergoeding huisdier.....................€
Jaarlijkse vergoeding extra wagen/moto.....€

95.00
75.00

Elektriciteit : verbruik per KWU..................€
Water: per m3 (incl. 5 m3 gratis)................€
Afhandelingskost overdracht eigendom......€

0.30
4.00
30.00

(slechts 1 staanplaats/abonn. voorzien)

(2) Tarieven geldig voor 6 personen of alle
gezinsleden die onder één dak leven

Hoogseizoen:
Per groep, per midweek............................. € 1000.00
Per groep, per weekend............................. € 800.00
Per groep, week......................................... € 1500.00
Tussenseizoen:
Per groep, per nacht weekdag (min.2 n.).... € 170.00
Per groep, per weekend............................. € 600.00
Per groep, per midweek............................. € 600.00
Per groep, per week................................... € 1100.00
Laagseizoen:
Per groep, per nacht weekdag (min.2 n.).... € 150.00
Per groep, per weekend............................. € 525.00
Per groep, per midweek............................. € 550.00
Per groep, per week................................... € 1000.00
2.00
Gebruik dekens (per stuk, vooraf te bestellen).. €
(3)

20.00

Waarborg van €150,00 per boeking,
terugbetaalbaar na verrekening eventuele
extra kosten (inventaristekorten en
gebrekkige schoonmaak)

Huisdieren niet toegelaten!

Kampeerhutten (max. 4 pers.)
Aankomst vanaf 16u., vertrek vóór 11u.

Hoogseizoen: Per kampeerhut, per nacht............ € 41.00
Tussenseizoen: Per kampeerhut, per nacht ........ € 35.00
Laagseizoen: Per kampeerhut, per nacht............. € 30.00
Per extra persoon, per nacht.......................... € 5.00
Huur pottenset/verblijfsperiode...................... € 4.00
Huur beddengoed/set..................................... €10.00
(3)

Kortingsbon vroegboeking kampeerhut .....................€ 12.00

Huisdieren niet toegelaten!

(3) Kortingsbon vroegboeking:

Kampeerterreinen

Hoogseizoen..................................................€ 30.00
Tussenseizoen...............................................€ 18.00
Laagseizoen...................................................€ 11.00

Grote kampplaatsen (8 plaatsen van ± 8 are) : voor

Korting op dagtarieven
> 6 overnachtingen..................................
> 21 overnachtingen...............................
Groepen (min. 10 caravans)..............................

Kampeerweide (16 plaatsen) : vooral bedoeld voor jongeren;
.............€ zie dagtarieven
Kampeerweide: in hoogseizoen en enkel met de
tent (16 plaatsen) : vooral bedoeld voor jongeren; ......€ 22.00

Aankomst vanaf 14 u., vertrek vóór 13 u.
(Tarief inclusief elektriciteitsverbruik)

(3)

Aankomst vanaf 14 u., vertrek vóór 13 u.
(Tarief inclusief elektriciteitsverbruik)

-5%
-15%
-15%

Kortingsbon vroegboeking camping ...........................€ 12.00

Bijkomende overnachting/persoon (+6 jr).........€
Extra huisdier per nacht...................................€
Vuilniszak klein (30 liter)..................................€
Vuilniszak groot (60 liter).................................€
Bio vuilniszakje € 0.12/stuk, 25 stuks .........€
Wasmachine (excl. waspoeder) KLEIN..............€
Wasmachine (excl. waspoeder) GROOT............€
Gebruik droogkast (per 10 min.) KLEIN.............€
Gebruik droogkast (per 10 min.) GROOT...........€

5.00
3.50
1.00
1.50
2.60
3.50
6.00
1.00
1.50

ÔÔ Reservering voor verblijf in 2017 van minstens 7 nachten
tijdens tussen- en hoogseizoen (dus niet voor reserveringen met betrekking tot verblijf in laagseizoen).
ÔÔ Betaling enkel via bankoverschrijving (géén betaling via
bank- of kredietkaart aan campingreceptie).
ÔÔ Het volledige factuurbedrag moet betaald zijn vóór 1
januari 2017.
ÔÔ De kortingsbon is enkel geldig voor aankopen in de
campingwinkel, niet op andere plaatsen op het domein
(restaurants, inkom,…) en kan niet in cash geld verzilverd
worden.

(3)

Kampeerautoplaats (16 plaatsen) :
bedoeld voor mobilhomes; ........... € zie dagtarieven
Promo Kampeerautovriendelijke logies (4 plaatsen) :
Hoogseizoen: ............ €.20.00
Tussenseizoen: ......... €.13.00
		
Laagseizoen:.............. €.8.00

(niet cumuleerbaar met andere promoties of acties)
(3)
Kortingsbon vroegboeking kampeerterr. .............€ 12.00

(max. 6 pers.) ev.samen te boeken voor max. 12 pers.
Aankomst vanaf 16u., vertrek vóór 10u.
Week = vrijdag-vrijdag | Midweek=maandag-vrijdag
100 %
Weekend=vrijdag-maandag
toegankelijk



Hoogseizoen:
Per week .................................................... € 600.00
Tussenseizoen:
Per week..................................................... € 260.00
Per midweek ............................................... € 160.00
Per weekend................................................ € 180.00
Laagseizoen:
Per week .................................................... € 180.00
Per midweek of weekend............................. € 130.00
Kortingsbon vroegboeking blokhutten ......................€

jongeren en groepen, al of niet in verenigingsverband, tarief/
groep/dag : ................ € 75.00
(groep = maximum 25 personen, vanaf 26 + € 5.00 p.p.)

Vakantiewoningen

Aankomst vanaf 16u., vertrek vóór 10u.
Week = vrijdag-vrijdag | Midweek=maandag-vrijdag
Weekend=vrijdag-maandag

Aankomst vanaf 16u., vertrek vóór 11u.
Minimum 2 nachten per boeking

Kortingsbon vroegboeking bivakhuis ....................€

Dagtarieven (per nacht) (2)

Blokhutten (max. 6 personen)

Bivakhuis (max. 50 personen)

4 - STERREN CAMPING

20.00

Waarborg van € 100,00 per blokhut,
terugbetaalbaar na verrekening van eventuele extra kosten (poets, onvolledige
inventaris).

Hoogseizoen:
Per week
...........................€
Tussenseizoen:
Per week
...........................€
Per midweek of weekend ...........................€
Laagseizoen:
Per week
...........................€
Per midweek of weekend ...........................€
(3)

700.00
350.00
250.00
250.00
200.00

Kortingsbon vroegboeking vakantiewoningen .........€
20.00
Korting instellingen gehandicaptensector ................... -15.00 %
Waarborg van €100,00 per
woning, terugbetaalbaar na verrekening van eventuele extra kosten
(poets, onvolledige inventaris).

Huisdieren niet toegelaten!

Huisdieren niet toegelaten!

Arrangementen

Blokhut

Vakantiewoning

Verlengd weekend Pasen (4 nachten) (14/04/’17-18/04/’17) .................. € 240.00....................................... € 320.00
Verkorte midweek Pasen (3 nachten) (18/04/’17-21/04/’17) .................. € 120.00........................................ € 150.00
1 mei arrangement (4 nachten) (28/04/’17-02/05/’17) ............................ € 240.00........................................ € 320.00
Verkorte midweek 1 mei (3 nachten) (02/05/’17-05/05/’17) ................... € 120.00........................................ € 150.00
Hemelvaart verkorte midweek (2 nachten) (22/05/’17-24/05/’17) .......... € 80.00.......................................... € 100.00
Hemelvaart arrangement (5 nachten) (24/05/’17-29/05/’17) ................... € 400.00........................................ € 400.00
Pinkster arrangement (4 nachten) (02/06/’17-06/06/’17) ....................... € 320.00........................................ € 320.00
Pinksteren verkorte midweek (3 nachten) (06/06/’17-09/06/’17)............. € 120.00........................................ € 150.00
Zomerstart verkorte midweek (3 nachten) (12/06/17-15/06/’17) ............ € 120.00....................................... € 150.00
Zomerstart arrangement (4 nachten) (15/06/17-19/06/’17) .................... € 320.00....................................... € 320.00
Kerstweek arrangement (7 nachten) (22/12/’17-29/12/’17) .................... € 260.00....................................... € 350.00
Nieuwjaarsweek arrangement (7 nachten) (29/12/’17-05/01/’18) ........... € 260.00....................................... € 350.00
In de periodes dat de arrangementen lopen, zijn uitsluitend deze boekbaar. In bepaalde periodes in laag- en tussenseizoen
kun je genieten van het fietsarrangement. Meer info op www.zilvermeer.be of bij de campingreceptie 0032 (0)14 82 95 00.

Vlot kamperen (max 4 pers)

Aankomst vanaf 14u.,
vertrek vóór 13u.

Enkel tussen 01/06/’17 en 30/09/’17 ........... € 60.00 per overnachting

Periodes

 Hoogseizoen:

*24/05/’17 t.e.m. 28/05/’17
*02/06/’17 t.e.m. 05/06/’17
07/07/’17 t.e.m. 24/08/’17
(excl. periodes arrangementen)

 Tussenseizoen:

VLOT KAMPEREN

 Laagseizoen:

31/03/’17 t.e.m. 23/05/’17
overige periodes
29/05/’17 t.e.m. 01/06/’17
Verblijven op het Zilvermeer is niet
06/06/’17 t.e.m. 06/07/’17
mogelijk in de periode van 20/11/’17
25/08/’17 t.e.m. 01/10/’17
t.e.m. 14/12/’17(excl. periodes ar(excl. periodes arrangementen)
rangementen)
* niet van toepassing voor accommodaties (Kampeerhutten, Bivak, Blokhutten en Toegankelijke Woningen).

