
Prijzen schoolkampen 2023

Leerlingen basis- en middelbaar onderwijs op schoolkamp zijn 

vrijgesteld van belastingen en heffingen.

Uitbreiding activiteiten (optioneel)

Begeleide avondactiviteit: € 6,25 per leerling

Activiteitenmix met o.a. bosspel, outdoor 

laser game en shoot out.

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

Uitbreiding maaltijden (optioneel)

Scholieren barbecue met waterijsje: 

€ 5,25 per persoon

Lunch op maandag: € 8,50 per persoon

Lunchpakket vertrek dag: € 6,50 per persoon

Uitbreiding overige (optioneel)

Sanitair schoonmaak tussendoor: 

€ 3,00 per persoon

-€ 4,00

-€ 4,00

Kortingen

Verblijf in Boslodges of Blokhutten

Verblijf in November t/m April 

€ 1,55

€ 0,98

€ 23,95Administratiekosten

Bijkomende kosten

Toeristenbelasting - locatie Oldebroek (prijs per persoon per nacht)

Afvalstoffenheffing - locatie Overasselt (prijs per persoon per nacht)

Schoolkampen

Logies schoolkamp

3 dagen 

Zelfstandig schoolkamp 

3 dagen

Zelfstandig schoolkamp

3 dagen

Basic schoolkamp

3 dagen

Actief schoolkamp

3 dagen

Klassiek schoolkamp 

3 dagen

Uitgebreid schoolkamp

3 dagen

Outdoor week schoolkamp

5 dagen met maaltijden: vol pension Maandag t/m vrijdag € 199,95

2 begeleide activiteiten per dag Maandag t/m woensdag € 124,95

€ 179,95

met maaltijden: vol pension Woensdag t/m vrijdag € 115,95 € 95,95

1 begeleide activiteit per dag

€ 104,95

met maaltijden: vol pension Woensdag t/m vrijdag € 129,95 € 109,95

zonder maaltijden Woensdag t/m vrijdag € 113,95 € 93,95

€ 90,951 begeleide activiteit per dag Maandag t/m woensdag € 110,95

zonder maaltijden Woensdag t/m vrijdag € 100,95 € 80,95

2 begeleide activiteiten per dag Maandag t/m woensdag € 108,95 € 88,95

Verzorging Verblijf Leerling Begeleider

Activiteiten met instructiekaart Maandag t/m woensdag € 74,95 € 54,95

Op basis van logies Maandag t/m woensdag € 59,95 € 55,95

met spellenpakket Woensdag t/m vrijdag € 62,95 € 58,95

zonder maaltijden Woensdag t/m vrijdag € 79,95 € 59,95

Activiteiten met instructiekaart Maandag t/m woensdag € 102,95 € 85,95

met maaltijden cateren: vol pension Woensdag t/m vrijdag € 107,95 € 90,95

1 begeleide activiteit per dag Maandag t/m woensdag € 95,95 € 75,95


