
Jaarplaats 2020 
 

 

Zodra het weer het toelaat op vakantie? En dan 

niet een paar weken in de zomer, maar ook in het 

voorjaar en najaar? Dan is een chalet of 

stacaravan op Camping de Pallegarste wellicht iets 

voor u! 

Graag laten wij u zien wat een jaarplaats ongeveer 

kost bij ons. Alle jaarplaatsen hebben bij ons een 

vaste prijs per jaar. De kosten behorende bij een 

jaarplaats kunnen bestaan uit eenmalige en 

jaarlijkse kosten. 

 

U kunt een lege plaats (mits beschikbaar) 

overnemen en zelf een chalet/stacaravan (laten) 

plaatsen, of u kunt een plaats met 

chalet/stacaravan overnemen. Op de receptie 

vindt u een overzicht van de beschikbaarheid. 

 

Onze camping heeft naast het verwarmde 

buitenzwembad, indoorspeeltuin, verschillende 

kleinere speeltuinen over de camping, winkeltje, 

cafetaria, horeca en een kleine kinderboerderij 

ook een enthousiast animatieteam. 

Het animatieteam is in alle vakantieperiodes 

(m.u.v. de voorjaarsvakantie) actief en vanaf de 

meivakantie ook alle weekenden. Er is zeker 5 

keer per dag een activiteit en dat 7 dagen in de 

week.  

 

Naast de kantine, de cafetaria en het winkeltje 

beschikt de camping ook over een heuse pizzeria. 

Deze is elke woensdag en in het weekend 

geopend wanneer het winkeltje ook geopend is. 

 

Tarief jaarplaats is inclusief: 

✓ Gezin: ouders met thuiswonende kinderen 

✓ 200 kWh (10 ampère/16 ampère stroom) 

✓ 10m3 water 

✓ Water-, riool-, en televisieaansluiting 

✓ Milieutoeslag 

✓ Gratis 1 auto op de plaats 

✓ Gratis gebruik van alle faciliteiten 

 

Betalingscondities 

De nota voor de jaarplaatsen worden voor 1 oktober 

verzonden. Er zijn verschillende betalingsmogelijkheden: 

✓ Volledige betaling voor 31 december. U ontvangt   

€ 60,00 korting. 

✓ Betaling in negen gelijke termijnen, met ingang van 

25 oktober.  

✓ Betaling in acht gelijke termijnen + eenmalig            

€ 500,00 in mei, met ingang van 25 oktober.  

✓ Betaling in twee gelijke termijnen, in december en 

februari.  

 

 

Voorwaarden 

Campingreglement Camping de Pallegarste 2018 - 2019 

 

Opening camping 

De camping is geopend vanaf de voorjaarsvakantie t/m de 

herfstvakantie.  

 



 

Jaarplaats 2020 

BASISHUUR 

Basishuur is inclusief 10 ampère elektra voorziening  € 2.025,00 

 

BIJKOMENDE VERPLICHTE KOSTEN 

Woon-, en forensenbelasting (2019) 
Voor de forensenbelasting geldt, op basis van de vloeroppervlakte, onderstaand tarief.   
12,5 - 20m2: € 104  40 - 50m2: € 255   

20 - 30m2: € 155   50 - 60m2: € 304 

30 - 40m2: € 204  > 60m2: € 400   

Slagboompas (borg)  € 35,00 
(wanneer u inwoner van de gemeente Hardenberg bent, komt deze te vervallen) 
 

OPTIONEEL 

Bezoekers     Gratis 

16 Ampère stroom     € 37,50 

Huisdier (maximaal 4)     € 55,00 

Jaarabonnement WIFI (max. 2 gebr. 2Mbit)    € 90,00 

Jaarabonnement kabelinternet (max. 6 gebr. 10Mbit)  € 100,00 

DVB-T receiver (borg)     € 50,00 

Plek bladvrij maken     € 25,00 

Chalet/stacaravan winterklaar maken    € 85,00 

Meegebruik (per gezin)     € 60,00 

 

EENMALIGE KOSTEN 

Verhoging naar 16 Ampère aansluiting    € 135,00 

Aanschaf Kabelinternetmodem + 1 jaarabonnement  € 240,00 

 

EXTRA KOSTEN 

Extra verbruik elektra     € 0,40 per kWh 

Extra verbruik water     € 3,00 per m3 

 

BIJZONDERE KOSTEN 

Herinnering     Gratis 

Aanmaning     € 15,00 

Betalingen via automatische incasso in termijnen  Gratis 

Betaling via automatische incasso na weigering termijn  € 2,50  

 

Tweemaal per jaar organiseren wij een opruimdag. Dit is aan het begin van het seizoen en een het 

einde van het seizoen. Zo kunt u de plek weer helemaal klaarmaken voor het seizoen en voor de 

winter. U ontvangt hier vooraf informatie over via de mail. 
 

 

Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen en typefouten. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen. 

 


