Editie 2021-1.2

Prijsbijlage 2021
Verblijf
Maaltijden
Activiteiten
Schoolkampen
Groepsuitjes
Faciliteiten

Prijzen verblijf 2021
Verblijfskosten
Minimale

Groepsaccommmodaties locatie Overasselt
Groepsaccommodatie Vennen - 50 t/m 100 p.
Groepsaccommodatie Heide - 40 t/m 80 p.
Groepsaccommodatie Overasselt - 100 t/m 180 p.
Groepsverblijf Blokhutten - 30 t/m 40 p.
Groepsaccommodatie Heide en Blokhutten - 80 t/m 120 p.
Groepslocatie Overasselt - 180 t/m 220 p.

grootte ¹

Jan - Mrt

50
40
100
30
80
180

€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 16,50
€ 19,95
€ 20,50

Minimale

Groepsaccommmodaties locatie Oldebroek
Groepsaccommodatie Eiken - 30 t/m 40 p.
Groepsaccommodatie Dennen - 50 t/m 90 p.
Groepsaccommodatie Oldebroek - 90 t/m 130 p.
Groepshuis Sparren - 30 t/m 35 p.
Groepsverblijf Bos lodges - 30 t/m 36 p.
Groepsaccommodatie Dennen en Sparren - 100 t/m 125 p.
Groepsaccommodatie Eiken en Sparren - 60 t/m 75 p.
Groepsaccommodatie Oldebroek en Sparren - 140 t/m 165 p.

Logieskosten (prijs per persoon per nacht)
April
Mei
Jun - Sept
Okt

Nov - Dec

Eindschoonmaak ²

€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 17,95
€ 21,95
€ 22,95

€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 16,50
€ 19,95
€ 20,50

€ 204,95
€ 204,95
€ 399,95
€ 164,95
€ 339,95
€ 519,95

Logieskosten (prijs per persoon per nacht)
April
Mei
Jun - Sept
Okt

Nov - Dec

Eindschoonmaak ²

€ 21,95
€ 21,95
€ 21,95
€ 16,95
€ 20,95
€ 21,95

€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 17,95
€ 21,95
€ 22,95

€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 18,95
€ 22,50
€ 23,95

grootte ¹

Jan - Mrt

30
50
90
30
30
100
60

€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 21,50
€ 16,50
€ 20,50
€ 20,50

€ 20,50
€ 20,50
€ 20,50
€ 21,50
€ 16,50
€ 20,50
€ 20,50

€ 199,95
€ 224,95
€ 389,95
€ 204,95
€ 164,95
€ 389,95
€ 349,95

140
170

€ 20,50 € 21,95 € 22,95 € 23,95 € 22,95 € 20,50
€ 20,50 € 21,95 € 22,95 € 23,95 € 22,95 € 20,50

€ 534,95
€ 659,95

€ 21,95
€ 21,95
€ 21,95
€ 22,95
€ 17,50
€ 21,95
€ 21,95

€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 23,95
€ 18,95
€ 22,95
€ 22,95

€ 23,95
€ 23,95
€ 23,95
€ 24,50
€ 20,95
€ 23,95
€ 23,95

€ 22,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 23,95
€ 18,95
€ 22,95
€ 22,95

Groepslocatie Oldebroek - 170 t/m 200 p.
¹ Bij de prijsstelling gaat Het Buitencentrum uit van een minimale betalende groepsgrootte (kinderen t/m 2 jaar gratis)

² Er kan voor gekozen worden om de accommodatie voor vertrek zelf schoon te maken (géén kosten voor de eindschoonmaak)
Een verblijf is op basis van minimaal 2 nachten - een verblijf met 1 nacht is alleen op aanvraag mogelijk (wij rekenen hiervoor een toeslag)!
Voor een overnachting van zondag op maandag rekenen wij 50% van de logieskosten (niet van toepassing op feestdagen)!

Feestdagen verblijfskosten 2021
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Kerst
Oud en Nieuw

2 t/m 5 april
13 t/m 16 mei
21 t/m 24 mei
24 t/m 26 december
31 december t/m 2 januari

Voor een verblijf tijdens de feestdagen rekenen wij een toeslag van € 3,00 per persoon per nacht bovenop onze standaard logieskosten!
Een verblijf tijdens de feestdagen is alleen mogelijk op basis van minimaal 2 nachten!

Verblijfskosten
Toeristenbelasting - locatie Oldebroek (prijs per persoon per nacht)
Afvalstoffenheffing - locatie Overasselt (prijs per persoon per nacht)
Administratiekosten
Borgsom¹
Daggasten (prijs per persoon per dag)
Schoonmaak sanitair tijdens verblijf (prijs per persoon per dag)
Toeslag vertrek op zondag tussen 11.00u en 14.00u²
Toeslag vertrek op zondag tussen 14.00u en 17.00u²

€ 1,50
€ 0,50
€ 22,95
€ 300,00
€ 7,95
€ 1,95
€ 75,00
€ 175,00

¹ Wij behouden ons het recht voor om bij "risicogroepen" de borgsom met € 200,- te verhogen (o.a. studentenverenigingen en groepen jongeren)
² Standaard vertrektijd is om 11.00u

Uitbreiding verblijf
Gebruik boskapel - locatie Overasselt (prijs per dag) - ochtend, middag en avond (tot 21.00u)
incl. muziekinstallatie, lichtinstallatie, projectiescherm, bar, podium en diverse zitjes
Gebruik kleine eetzaal - locatie Overasselt (prijs per dag)
Gebruik wasruimte incl. wasmiddel (4 wasmachines / 4 drogers) - locatie Overasselt (prijs per dag)

€ 295,00
€ 155,00
€ 95,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en BTW

Prijzen maaltijden 2021
Prijzen maaltijden - kijk achterin deze bijlage voor de samenstelling van de maaltijden en buffetten
Ontbijt
Half pension
Vol pension
Vol pension extra
Lunch in eetzaal i.p.v. lunchpakket
Losse lunch
Luxe lunch
Los diner (3-gangen)

Prijzen* - standaard
€ 11,25
€ 18,95
€ 23,75
€ 26,95

Prijzen* - uitgebreid
€ 12,25
€ 19,95
€ 26,75
€ 29,95

Prijzen* - cateren
€ 10,25
€ 16,95
€ 21,25
x

€ 2,25
€ 11,95
€ 14,95
€ 16,25

x
€ 12,95
€ 15,95
€ 17,25

x
x
x
x

* Kinderen t/m 2 jaar gratis / kinderen van 3 t/m 5 jaar voor de helft van de prijs
Half pension = ontbijt en lunch(pakket) of ontbijt en diner of lunch en diner
Vol pension = ontbijt, lunch(pakket) en diner
Vol pension extra = ontbijt, lunch(pakket) en diner (incl. 2x per dag extra koffie en thee)
Maaltijden standaard
De maaltijden in de eetzaal worden standaard in buffetvorm geserveerd. Een lunch na een ontbijt op dezelfde dag is standaard in de vorm van een
lunchpakket welke deelnemers bij het ontbijt zelf smeren. Er wordt van de groep verwacht dat zij assisteren bij het opscheppen van de maaltijden, het
afruimen van de tafels en het opruimen van de eetzaal. De afwas wordt door medewerkers van Het Buitencentrum gedaan.

Maaltijden uitgebreid
De maaltijden in de eetzaal worden standaard in buffetvorm geserveerd. Er wordt van de groep verwacht dat zij - zo nodig - assisteren bij het opscheppen
van de maaltijden. Het verder afruimen, opruimen en afwassen wordt door medewerkers van Het Buitencentrum gedaan.

Maaltijden cateren
Wij cateren de maaltijden naar uw eigen groepsruimte. U maakt gebruik van het serviesgoed uit de keuken van uw groepsruimte. Tafeldekken, koffie
en thee zetten (ontbijt en lunch), afwassen en opruimen wordt door u zelf verzorgd.
Bij een verblijf in de Blokhutten, Bos lodges, Groepsaccommodatie Eiken of Sparrenhuis worden de maaltijden standaard gecaterd

Prijzen barbecues en buffetten
Barbecue "Scholier" (3 vleessoorten, beperkte bijgerechten)
Barbecue "Standaard" (3 vleessoorten)
Barbecue "Vegetarisch" (3 soorten)
Barbecue "Het Buitencentrum" (4 vleessoorten)
Barbecue "Exclusief" (4 vlees/vis soorten)
Warm en koud buffet
Koud buffet
Stamppottenbuffet

Losse prijs
€ 14,50
€ 18,50
€ 18,50
€ 23,50
€ 27,95

Toeslag *
€ 7,25
€ 10,25
€ 10,25
€ 13,25
€ 17,95

€ 32,00
€ 29,00
€ 19,50

€ 20,50
€ 18,50
€ 11,50

* Toeslag die bij de half-/volpension prijs opgeteld wordt (vervangt een standaard diner)

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Prijzen activiteiten 2021
Prijzen activiteiten
Prijs ¹
Klimbos
Jacobsladder
Fire Skills & Nature cooking
Boog- en blaaspijpschieten
Outdoor Laser Game
GPS orientatietocht
Robinson games
Teambuilding activiteiten
Shoot out
Escape Room
Bamboe building
Obstacle run
Klimmen op de klimmuur
Trapeze ladder
Klimbomen
Hunting game
Walkie Talkie Trail
MTB clinic (incl. mountainbike)

Locatie
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt / Oldebroek
Overasselt
Overasselt
Oldebroek
Oldebroek
Oldebroek
Oldebroek

tot 10 personen

€ 170,00
€ 140,00
€ 160,00
€ 140,00
€ 130,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 150,00
€ 145,00
€ 130,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 155,00
€ 140,00
minimaal 20 personen

Prijs ²
per persoon
€ 17,00
€ 14,00
€ 16,00
€ 14,00
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 14,50
€ 13,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 15,50
€ 14,00
€ 22,00

¹ Dit is de minimale prijs, waarbij u t/m 10 personen aan de activiteit kan deelnemen
² Groepen groter dan 10 personen betalen deze per persoon prijs

2 activiteiten naar keuze
3 activiteiten naar keuze
4 activiteiten naar keuze

Korting bij
25 personen of meer
7%
15%
20%

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Prijzen schoolkampen 2021
Prijzen schoolkampen - kijk op onze website voor meer informatie en de invulling van de schoolkampen
Verzorging
Zelfstandig schoolkamp - 3 dagen
Zelfstandig schoolkamp - 3 dagen
Basis schoolkamp - 3 dagen
Actief schoolkamp - 3 dagen
Klassiek schoolkamp - 3 dagen
Uitgebreid schoolkamp - 3 dagen
Outdoor week schoolkamp - 5 dagen
Winter schoolkamp - 3 dagen
november t/m maart

Verblijf

Leerling

Docent

Eigen invulling activiteiten

Groepsaccommodatie

€ 74,95

€ 54,95

zonder maaltijden

Blokhutten / Bos lodges

€ 64,95

€ 44,95

Eigen invulling activiteiten

Groepsaccommodatie

€ 99,95

€ 79,95

met vol pension cateren

Blokhutten / Bos lodges

€ 89,95

€ 69,95

1 activiteit per dag

Groepsaccommodatie

€ 95,95

€ 75,95

zonder maaltijden

Blokhutten / Bos lodges

€ 85,95

€ 65,95

2 activiteiten per dag

Groepsaccommodatie

€ 105,95

€ 85,95

zonder maaltijden

Blokhutten / Bos lodges

€ 95,95

€ 75,95

1 activiteit per dag

Groepsaccommodatie

€ 110,95

€ 90,95

met vol pension

Blokhutten / Bos lodges

€ 100,95

€ 80,95

2 activiteiten per dag

Groepsaccommodatie

€ 121,95

€ 101,95

met vol pension

Blokhutten / Bos lodges

€ 111,95

€ 91,95

1 activiteit per dag

Groepsaccommodatie

€ 190,95

€ 160,95

met vol pension

Blokhutten / Bos lodges

€ 178,95

€ 148,95

1 activiteit per dag

Groepsaccommodatie

€ 84,95

€ 64,95

met vol pension

Blokhutten / Bos lodges

€ 74,95

€ 54,95

Begeleide avondactiviteiten (activiteitenmix met oa. shooting game)
Vlotbouwen i.p.v. andere activiteit (eigen vervoer naar plas) ¹
Vlotbouwen incl. fietsen (vervangende activiteit) ¹
MTB-tocht incl. mountainbikes (vervangende activiteit) ²
3x limonade tussendoor (koffie voor docenten)
Maaltijden uitgebreid ipv standaard - 3 dagen
Maaltijden uitgebreid ipv standaard - 5 dagen
Scholieren barbecue met waterijsje ipv standaard diner
Lunchpakket op vertrekdag
Sanitair schoonmaak tijdens verblijf

Toeslag
€ 5,50 per avond
€ 7,50
€ 13,75
€ 9,50
€ 5,50
€ 8,25
€ 11,75
€ 4,50
€ 5,75
€ 2,00

¹ Alleen mogelijk op onze locatie in Overasselt
² Alleen mogelijk op onze locatie in Oldebroek

Prijzen schoolreisje
Survival schoolreisje - 1 dag
Lunchpakket (broodje kaas, krentenbol, pakje drinken en waterijsje)
Puntzak friet met mayonaise en curry
Docenten / ouders (per 8 deelnemers)
Verblijf van november t/m maart - korting

Prijs
€ 25,50
€ 5,50
€ 3,50
Kosteloos
-€ 3,00

Alle genoemde prijzen zijn inclusief gas, water, elektra en BTW

Prijzen groepsuitjes 2021
Prijzen groepsuitjes - kijk op onze website voor meer informatie en de invulling van de groepsuitjes
Actief en barbecue groepsuitje
Middag en barbecue groepsuitje
Escape room en barbecue groepsuitje
Keuze middag groepsuitje
Barbecue groepsuitje
Bruiloft arrangement

Groepsuitje
2 activiteiten en barbecue
1 activiteit en barbecue
escape room en barbecue
2 activiteiten
barbecue (incl. 2 consumpties)
ceremonie (incl. champagne en gebak)

Prijs ¹
€ 54,00
€ 44,00
€ 41,00
€ 36,00
€ 34,00
€ 29,00

¹ Bij de prijsstelling gaat Het Buitencentrum uit van een minimale betalende groepsgrootte van 25 personen

Uitbreiding groepsuitjes
Prosecco, per glas
Cava halfzoet, per glas
Luxe soesjes, per stuk
Appelflap en/of kersenflap, per stuk
Gesorteerd gebak, per stuk
Taartenbuffet, per persoon
Luxe gesorteerde zoute nootjes, p.p.
Warme bladerdeeghapjes, per 45 stuks
Bittergarnituur, per 50 stuks
Kaas- en worsthapjes, per 50 stuks
Luxe koude hapjes, per 50 stuks
Broodje ham en kaas, per stuk
Luxe belegde broodjes, per stuk
Broodje kroket of frikadel, per stuk
Puntzak frites, per stuk
Broodje warme beenham, per stuk
Schepijs (uit de ijscowagen)

Prijs
€ 4,25
€ 4,05
€ 2,00
€ 3,05
€ 3,85
€ 3,65
€ 1,90
€ 39,95
€ 44,00
€ 44,00
€ 82,00
€ 2,45
€ 3,45
€ 2,95
€ 2,75
€ 3,95
€ 2,60

Consumpties groepsuitjes
Koffie en thee, per kopje
Frisdranken, per glas
Bier van de tap, per glas
Wijn, per glas
All-in voor 2,5 uur, per persoon
All-in voor 4,5 uur, per persoon

Prijs
€ 2,40
€ 2,40
€ 2,40
€ 3,05
€ 18,95
€ 24,95

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Prijzen faciliteiten 2021
Prijzen faciliteiten
Beamer
Projectiescherm
Kabelhaspel
Flip-over standaard (excl. papier en stiften)
Papier voor flip-over (blok 50 vellen - koop)
Stiften voor flip-over (3 kleuren - koop)
Barbecuebak voor 30 personen
Zak houtskool (10kg - horeca kwaliteit)
Koffiecontainer (36 kopjes)
Sta-tafel (max. 6 stuks)
Sta-tafel rok (stretch - kleur: antractiet)
Houten klaptafel incl. 2 klapbanken
Openhaardhout (per mand)
Kampvuurhout (per krat)
Aanmaakblokjes (doosje)
Lakenset (2 lakens en 1 kussensloop)
Vulling hottub - Groepshuis Sparren
Hout voor hottub - Groepshuis Sparren

Prijs
€ 52,00
Vrij gebruik
€ 4,95
€ 12,95
€ 11,95
€ 8,50
€ 27,50
€ 24,50
€ 10,50
€ 10,50
€ 6,50
€ 11,50
€ 10,50
€ 20,50
€ 4,95
€ 10,50
€ 105,00
€ 20,50

Prijzen spelverhuur
Dubbele buikschuifbaan - 18 meter*
Oudhollandse spelen (8 stuks)
Teambuilding spellenkoffer

Prijs per dag
€ 285,00
€ 59,95
€ 54,95

* Zelf schoonmaken / hulp bij de op- en bouw van minimaal 1 volwassen persoon.

Alle genoemde prijzen zijn incl. BTW

Informatie maaltijden 2021
Maaltijdoverzicht
Ontbijt standaard

Ontbijt uitgebreid (extra)

● Wit- en waldkorn brood

● Gekookt eitje

● Beschuit en crackers

● Appeltap 5 ltr. (streekproduct)

● Cornflakes en Cruesli
● Vleeswaren (2 soorten)

Lunchpakket (zelf smeren bij ontbijt)

● Zoetwaren (4 soorten)

● Aangevuld met een stuk fruit

● Kaas

● Aangevuld met een blikje drinken

● Boter
● Yoghurt
● Melk
● Koffie en thee

Lunch standaard

Luxe lunch

● Wit- en waldkorn brood

● Soep van de dag

● Beschuit en crackers

● Diverse broodjes

● Vleeswaren (2 soorten)

● Kroket

● Zoetwaren (4 soorten)

● Vleeswaren (2 soorten)

● Kaas

● Zoetwaren (4 soorten)

● Boter

● Kaas

● Melk

● Boter

● Koffie en thee

● Appeltap 5 ltr. (streekproduct) en melk
● Koffie en thee

Lunch uitgebreid (extra)
● Hard broodje
● Appeltap 5 ltr. (streekproduct)
Diner (keuzemogelijkheden)
● Voorgerecht

Soep van de dag
Stokbrood (bij maaltijden uitgebreid)

● Hoofdgerecht

Friet met snack, rauwkost, appelmoes en sauzen
Aardappelschijfjes met kipburger, warme groenten, appelmoes en sauzen
Gekookte aardappelen met gehaktbal, jus, warme groenten en appelmoes
Aardappelpuree met lekkerbek, ravigotesaus en warme groenten
Macaroni bolognese met rauwkost, komkommer salade room en kaassnippers
Spaghetti bolognese met rauwkost, komkommer salade room en kaassnippers
Lasagne met rauwkost en komkommer salade room (toeslag € 1,00 p.p.)
Rijst met kip kerrie en warme groenten (toeslag € 1,00 p.p.)
Nasi goreng met kip, atjar tjampoer, satesaus en kroepoek (toeslag € 1,50 p.p.)

● Saladebar

Gesneden komkommer en tomaat, dressing en croutons (bij maaltijden uitgebreid)

● Nagerecht

Vers fruit (appels, mandarijnen en bananen)
Vla met slagroom
Fruitcocktail met slagroom
Waterijsje
Appeltaart met slagroom (toeslag € 0,15 p.p.)
Bavarois met slagroom (toeslag € 0,15 p.p.)

Informatie maaltijden 2021
Overzicht barbecues en buffetten
Barbecue " Scholier"
Barbecueworstje, 2 hamburgers, rundvleessalade, rauwkostsalade, stokbrood, kruidenboter, mayonaise en curry
Barbecue " Standaard"
Barbecueworstje, hamburger en 2 satéstokjes
Barbecue " Vegetarisch"
Vegetarische schijf, vegetarische spies en kaassoufflé
Barbecue " Het Buitencentrum"
Gemarineerde karbonade, grillburger, shaslick en satéstok
Barbecue " Exclusief"
Zalmmoot in folie, entrecote, medaillonspies van varkenshaas en luxe kalkoenspies
Bovenstaande barbecues (uitgezonderd scholier) hebben de volgende bijgerechten :
Rundvleessalade, kartoffelsalade, rauwkostsalade, vruchtjes, diverse stokbrood, kruidenboter en diverse sauzen

Warm en koud buffet
Varkenshaas in champignonsaus, gebraden zalm in dillesaus, gegrilde kipfilet in Oosterse kerriesaus, zalmsalade,
huzarensalade, witte rijst, gebakken aardappelpartjes, gegratineerde aardappelschijfjes in roomsaus, warme groenten,
rauwkostsalade, kruidenboter en diverse soorten stokbrood
Koud buffet
Luxe plateau met vleeswaren, huzarensalade, waldorfsalade, kip-vruchtensalade, zalmsalade, luxe plateau met vis,
rauwkostsalade, kruidenboter en diverse soorten stokbrood
Stamppottenbuffet
Erwtensoep, boerenkool, hutspot, zuurkoolstamppot, rookworst, speklap, klapstuk, gebakken spekjes en jus

