
 

 

Prijzen standplaatsen 2020 
 
                                                                            stacaravans en mobiele chalets    

 

 

Recreatiepark De Weuste bevindt zich in Twente, het karakteristieke deel van Overijssel.  Het Twentse landschap is heel oud, 
met veel natuurschoon, rust en ruimte. Veel van het verleden is bewaard gebleven. Kastelen en havezaten, wind- en watermolens  
en historische dorpskernen. Elke plaats, elk dorp heeft zijn eigen verhaal. De historie in Twente is springlevend, met folkloristische 
gebruiken en volkssporten zoals klootschieten. Het steeds weer afwisselende coulisselandschap nodigt u uit tot eindeloze  
fietstochten en wandelingen langs de mooiste plekjes,  met onderweg tal van bezienswaardigheden, musea en attracties. 

Recreatiepark De Weuste bestaat al ruim 49 jaar en wordt al jaren zeer hoog beoordeelt door de ANWB, ACSI en Zoover .  
Daardoor kunt u rekenen op een goed en vertrouwd adres. Het park gaat met de tijd mee en is dus van alle benodigde  
moderne faciliteiten voorzien, zonder dat dit afbreuk doet aan de gemoedelijke sfeer en de mooie omliggende omgeving.  

Elk seizoen heeft zo z’n charmes…… 
Bij Recreatiepark De Weuste kunt u het gehele jaar door genieten, zomer & winter! 
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TARIEVEN 2020   

a. Kampeergeld, gehele jaar  € 1.790,00   
b. Gebruik sanitairgebouw - toilet, douche, (warm)water - van 30 maart tot 30 september p.p.  € 50,00    
c. Prijs overnachtende bezoeker va. 2 jr. p.p.p.n. winterseizoen (1-10 t/m 1-4) zonder gebruik faciliteiten € 4,00 
 Prijs overnachtende bezoeker va. 2 jr. p.p.p.n. zomerseizoen (1-4 t/m 30-9) zonder gebruik faciliteiten € 4,00 
 Prijs overnachtende bezoeker va. 2 jr. p.p.p.n. zomerseizoen (1-4 t/m 30-9) incl. zwembad en animatie € 5,00 
 Prijs overnachtende bezoeker va. 2 jr. p.p.p.n (1-4 t/m 30-9 incl.zwembad en annimatie  € 6,00 
 Prijs polsbandje bezoekende campinggast p.p.p.d.  € 5,00  
d. Afkoop logie frequent overnachtende bezoeker p.p. incl. gebruik zwembad/recreatieteam  € 70,00 
 Afkoop logie frequent overnachtende bezoeker p.p. incl. gebr. zwembad, recreatieteam e/o sanitair  € 115,00  
e. Elektriciteit per kilowatt (10/16 Amp.) incl. heffingen  € 0,60  
f. Water per kubieke meter incl. heffingen  € 3,07  
g. Aardgas per kubieke meter incl. heffingen / optie  € 0,92   
h. Vastrecht elektriciteit en water per jaar  € 45,60      
i. Vastrecht aardgas per jaar / optie  € 55,08          
j. Milieu- en afvalstoffenheffing per jaar  € 120,00   
k. Kanaal(pomp)water per seizoen / optie   € 17,50         
l. Kabel TV-abonnement per jaar  € 135,00          
m. Wisselen met eigen directe gezinsleden (klein)kinderen + eega, 1 gezin tegelijk, aanmelden, NAW,  
 aantal en betaling vooraf contant bij de receptie door de hoofdhuurder (per jaar)  €   250,00         
n. Borg toegangspas slagboom  € 25,00   
o. Borg polscontrolebandje zwembad, per stuk  € 5,00     
p. Forensenbelasting (wordt rechtstreeks door gemeente Tubbergen bij u in rekening gebracht)  € 105,00   
q. Eénmalige aansluitkosten aardgas tot aan de gasmeter  € 275,00         
r. Eénmalige (her)aansluitkosten kabel TV  € 125,00         

s. Aansluiten elektra, hoofdriool, water, kabel TV nw. plaatsing chalet/stacaravan  alléén materiaalkosten 
 

De alom gewaardeerde Twentse gastvrijheid is ook voor ons meer dan alleen een vriendelijk welkom! 
Daarom kunt u kiezen uit twee verschillende betalingsmogelijkheden, net wat bij U het beste past…… 
 

BETALINGSREGELINGEN  

Automatische incasso  
Indien u kiest voor automatische incasso, dan wordt het kampeergeld in 10 gelijke termijnen (10 januari t/m 10 oktober)  
geïncasseerd, zonder bijkomende (rente)kosten. De milieu- & afvalstoffenheffing wordt geïncasseerd op 10 november van dat betreffende jaar. Heeft u 
ook een aansluiting op het kanaalpompwater (optie)? Dan wordt dit bedrag op 10 november geïncasseerd. Cai wordt  op 10 december geïncasseerd 
voor het opvolgende kampeerjaar. Wilt u snel draadloos internet (optie)? Dan kunt u hiervoor een ticket halen bij de receptie, en daar gelijk afrekenen. 
Voor uw verbruik GWE water en elektra,( gas is optie) krijgt u periodiek, afhankelijk van verbruik, een eigen gedetailleerde nota met begin- en 
eindstanden waarop ook staat vermeld wanneer het bedrag van deze nota wordt geïncasseerd. 
Contant betalen  
Bij contante betalingen dient het kampeergeld in één keer voor 10 januari van het betreffende kampeerjaar contant bij de receptie te worden voldaan, 
of in 3 gelijke termijnen; voor 10 januari, voor 10 mei en voor 10 juli . De milieu- & afvalstoffenheffing voor dat betreffende jaar dient u voor  
10 november bij de receptie te voldoen. Heeft u ook een aansluiting op het kanaalpompwater (optie)  Dan dient u ook dit bedrag voor 10 november bij 
de receptie te voldoen. Betaling cai voor10 dec Voor uw verbruik GWE (gas is optie) krijgt u periodiek, afhankelijk van verbruik, een eigen 
gedetailleerde verbruiksnota waarop ook staat vermeld wanneer het bedrag van deze nota bij de receptie moet worden voldaan.                       


