Prijzen verblijf 2022 – Het Buitencentrum Overasselt
Logieskosten 2022
Groepsaccommodatie Vennen Groepsaccommodatie Heide -

Groepsverblijf Blokhutten -

groeps

50 t/m 100 p.

40 t/m 80 p.

Groepsaccommodatie Overasselt -

100 t/m 180 p.

30 t/m 40 p.

Groepsaccommodatie Heide en Blokhutten Groepslocatie Overasselt -

Lo gi e sk o ste n (pr i j s pe r pe r so o n pe r na cht)

M inimale

80 t/m 120 p.

180 t/m 220 p.

November t/m Maart

April t/m Oktober

Eindschoonmaak

groote

Week (ma t/m vr)

Weekend (vr t/m zo)

Week (ma t/m vr)

Weekend (vr t/m zo)

50

€ 22,50

€ 23,50

€ 25,50

€ 26,50

€ 230,00

40

€ 22,50

€ 23,50

€ 25,50

€ 26,50

€ 230,00

100

€ 22,50

€ 23,50

€ 25,50

€ 26,50

€ 410,00

30

€ 19,75

€ 20,75

€ 22,75

€ 23,75

€ 190,00

80

€ 22,50

€ 23,50

€ 25,50

€ 26,50

€ 370,00

180

€ 22,50

€ 23,50

€ 25,50

€ 26,50

€ 550,00

Logieskosten:
• Bij de prijsstelling gaat Het Buitencentrum uit van een minimaal betalende groepsgrootte.
• Kinderen t/m 2 jaar gratis.
• Een verblijf is op basis van minimaal 2 nachten - een verblijf met 1 nacht alleen op aanvraag mogelijk (toeslag).

Bijkomende kosten

Feestdagen 2022:

Afvalstoffenheffing (prijs per persoon per nacht)

€ 0,98

Administratiekosten

€ 23,50

Borgsom

€ 400,00

Toeslagen - optioneel
Toeslag logieskosten verblijf tijdens feestdagen

(prijs per persoon per nacht)

Daggasten (prijs per persoon per dag)

€ 3,25
€ 10,95

Schoonmaak sanitair tijdens verblijf (prijs per persoon per dag)

€ 2,75

Toeslag vertrek op zondag tussen 14u en 17u

€ 4,50

(prijs p.p. op basis van minimale groepsgrootte)

Bijkomende kosten en toeslagen:
• Leerlingen basis- en middelbaar onderwijs op schoolkamp zijn
vrijgesteld van afvalstoffenheffing.
• Standaard vertrektijd is om 11.00u (zondag om 14.00u).

Uitbreiding verblijf
Gebruik boskapel incl. muziek, licht, bar, podium en zitjes
Gebruik kleine eetzaal

(prijs per dag - tot 21u)

(prijs per dag)

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

€ 310,00
€ 165,00

Pasen:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Kerst:
Oud en nieuw

15 t/m 18 april
26 t/m 29 mei
3 t/m 6 juni
24 t/m 26 dec
30 dec t/m 1 jan

Prijzen maaltijden en activiteiten 2022
Maaltijden

Prijzen - standaard

Prijzen - cateren

Ontbijt of Lunch

€ 11,95

€ 9,95

Diner - 3 gangen

€ 17,95

€ 15,95

Half pension - ontbijt en diner

€ 21,95

€ 19,95

Vol pension - ontbijt, lunch en diner

€ 26,95

€ 24,95

Barbecues en buffetten

Losse prijs

Barbecue "Standaard" (3 vleessoorten)

€ 18,95

Barbecue "Vegetarisch" (3 soorten)

€ 18,95

Barbecue "Het Buitencentrum" (4 vleessoorten)

€ 23,95

Barbecue "Exclusief" (4 vlees/vis soorten)

€ 28,50

Stamppottenbuffet

€ 19,95

Maaltijden standaard
• Buffetvorm in eetzaal
• Na ontbijt: lunchpakket maken
• Helpen afruimen en opruimen
• Afwas wordt verzorgd
Maaltijden cateren
• Cateren naar groepsruimte
• Gebruik serviesgoed keuken
• Zelf koffie, thee zetten e.d.
• Zelf opruimen, afwassen e.d.
Bij een verblijf in de Blokhutten
worden de maaltijden standaard
gecaterd.

Maaltijden en barbecues:
• Kinderen t/m 2 jaar gratis / 3 t/m 5 jaar voor de helft van de prijs.
• Bij half-/vol pension kan diner vervangen worden voor barbecue – toeslag.
Heb je andere wensen voor de maaltijden? Laat het ons weten!

Activiteiten

Prijs tot 10 personen

Prijs per persoon

Klimbos

€ 175,00

€ 17,50

Jacobsladder

€ 145,00

€ 14,50

Klimbomen

€ 145,00

€ 14,50

Klimmen op de klimmuur

€ 145,00

€ 14,50

Escape room

€ 150,00

€ 15,00

Boog- en blaaspijpschieten

€ 145,00

€ 14,50

Fire skills & rope burning

€ 145,00

€ 14,50

Robinson games

€ 145,00

€ 14,50

Teambuilding activiteiten

€ 145,00

€ 14,50

Outdoor laser game

€ 135,00

€ 13,50

Shoot out

€ 155,00

€ 15,50

Obstacle run

€ 145,00

€ 14,50

GPS orientatietocht

€ 145,00

€ 14,50

Alle genoemde prijzen zijn per persoon en incl. BTW

Korting (25 personen of meer)
2 activiteiten naar keuze: 7%
3 activiteiten naar keuze: 15%
4 activiteiten naar keuze: 20%

Groepen die bij ons in de
accommodatie verblijven
kunnen wij een speciale
aanbieding doen voor een
activiteitenprogramma!

