De Witte Wieven BV
VASTE STAANPLAATSEN
Tarievenlijst 2021

N.B.

Staangeld 2021:
€ 2.472,35
€ 1.861,95

Bungalow (200 m2)
Stacaravan (150m2)

Wiltsangh 41
8072 PK Nunspeet
Tel: 0341-252642 b.g.g. 253163
e-mail: info@wittewieven.nl
www.wittewieven.nl
Kamer van Koophandel: 08010927

1,2
1,2

Voor staanplaatsen groter dan de minimum afmetingen wordt de prijs nader overeengekomen.
Deze prijzen gelden voor in bovenvermeld kalenderjaar te sluiten huurovereenkomsten.

Bijkomende kosten 2021:
Hond
Auto
Vastrecht per aansluiting
Abonnement tv

€ 63,30
€ 53,90
€ 16,00
€ 113,85

Bijkomende kosten, die achteraf berekend worden:
Rioolrecht
Waterzuivering per m3
Water per m3
Elektriciteit per kWh
Vuilnisafvoer
Videmaheffing
Watersysteemh. + onr. zaak belasting bung. (voorlopig)
stac. (voorlopig

N.B
1
1
1
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N.B
€ 2,05
€ 1,57
€ 1,58
€ 0,30
€ 169,00
€ 38,70
€ 32,50
€ 24,45
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Aansluitingskosten (water, elektra en riool) bij plaatsen vakantieverblijf : prijzen excl. graafwerkzaamheden volgens factuur erkend
installatiebedrijf (materiaal en arbeid)
Aansluitkosten televisie excl. graafwerkzaamheden volgens factuur de Witte Wieven (materiaal en arbeid).
N.B. :
1. Jaarlijkse prijsbijstelling volgens de C.P.I. (prijsindexcijfer januari alle huishoudens)
2. Bijstelling overeenkomstig gemeente tarieven.
3. Bijstelling overeenkomstig tarieven leveranciers.
4. Verrekening achteraf, inclusief voorfinanciering.
Gemeente heft aan de gast rechtstreeks forensenbelasting.
Guliker berekent indien van toepassing propaangas. Aardgasleverancier berekent indien van toepassing aardgas
Gebruik vakantieverblijf tot en met 2e graad van de familie is gratis.
Gebruik vakantieverblijf door overige gasten (kinderen tot 18 jaar: half geld), voorlopig vastgesteld i.v.m. hoogte toeristenbelasting:
•
hoogseizoen (26 maart – 29 oktober): overnachtingtarief is € 4,10 p.p.p.n.
•
laagseizoen (01 januari – 26 maart én 29 oktober – 01 januari) : overnachtingstarief € 3,10 p.p.p.n.
Iedere gast buiten het gezin om melden bij de receptie voor het bijhouden nachtregister.
Overschrijvingskosten bij verkoop € 239,25
Kosten bij eventuele bemiddeling bij verkoop zijn 3% van verkoopsom, minimum € 187,25
In de huurovereenkomst wordt het overeengekomen staangeldtarief vermeld.

De Recron-voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.

