Tarieven 2022 Natuurvriendenhuis de Hondsrug
De tarieven voor overnachtingen worden door het Centraal Bestuur vastgesteld en zijn
exclusief toeristenbelasting.

Hoogtarief:
De door de Rijksoverheid aangegeven periode van schoolvakanties voor basis-, speciaalen voortgezet-onderwijs gelden als hoogtarief. Het tarief voor de nacht van zaterdag op

zondag is altijd gelijk aan het hoogtarief.
Prijzen op basis van zelfvoorziening van eten, drinken en schoonmaak van gebruikte
kamer(s).

Toeristenbelasting:
Overnachtingprijzen zijn exclusief toeristenbelasting à € 1,50 per persoon per nacht.

Kamers 2 t/m 10. Vleugel beneden
Aankomst 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur
tarief excl. toeristenbelasting

hoog

basis

leden v.a. 16 jaar
leden 6 tot 16 jaar
niet-leden v.a. 16 jaar
niet-leden 6 tot 16 jaar
kinderen 0 tot 6 jaar

€ 20,50
€ 15,75 1)
€ 30,50
€ 23,50

€ 17,00
€ 13,00 1)
€ 25,50
€ 19,75

gratis

gratis

tarief excl. toeristenbelasting

hoog

basis

leden v.a. 16 jaar
leden 6 tot 16 jaar
niet leden v.a. 16 jaar
niet leden 6 tot 16 jaar
kinderen 0 tot 6 jaar

€ 18,50
€ 14,75 1)
€ 28,00
€ 22,00

€ 15,50
€ 12,25 1)
€ 23,25
€ 18,25

gratis

gratis

Kamers 11 t/m 16. Bovenverdieping
Aankomst 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur

Hele huis per nacht.
48 bedden. Inclusief gebruik grote en kleine zaal en (mede) gebruik keuken en
afwasmachine. Dit is exclusief het gebruik van Paviljoen Eszicht.
Aankomst 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur

1)

tarief excl. toeristenbelasting

hoog

basis

leden
niet leden

€ 738,00
€ 1098,00

€ 612,00
€ 918,00

onder voorwaarden zijn kinderen van leden gratis.

Tarieven 2022 Natuurvriendenhuis de Hondsrug
Huur grote zaal (max. 60 pers.)
Inclusief 30 bedden op de etage, (mede) gebruik keuken, afwasmachine en schoonmaak
zaal. Gebruikte kamers zelf schoonmaken.
Aankomst 9.00 uur, vertrek de volgende morgen voor 11.00 uur.
tarief
maandag tot donderdag – per dag:
vrijdag tot zondag – per dag:

€ 350,00 (excl. toeristenbelasting)
€ 500,00 (excl. toeristenbelasting)

Huur Paviljoen Eszicht (max. 40 pers.)
Inclusief schoonmaak en verwarming.
Aankomst 9.00 uur, vertrek 17.00 of 22.00 uur
tarief
2 dagdelen (morgen & middag of middag & avond)
3 dagdelen (morgen & middag & avond)

€ 100,00
€ 150,00

Diversen
lakenpakket
handdoekset
wasmachine
wasdroger
flipover met papier
geluidsinstallatie
beamer/scherm

€ 7,50
€ 2,50
€ 5,00
€ 3,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

(hoes, onderlaken, sloop)

incl. wasmiddel

per dag
per dag

Kamperen en slaapwagen
‘Groene boekje’ of lidmaatschap verplicht op kampeerveld – niet in slaapwagen of op
trekkersveld.
Aankomst 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur
tarief per nacht (excl.
toeristenbelasting)
volwassene
6-16 jaar
0-6 jaar
plaats
elektriciteit 6A
slaapwagen (max. 3 pers.)

1)

onder voorwaarden zijn kinderen van leden gratis.

nivon-leden

niet-leden

€ 4,50
€ 3,50 1)

€ 6,80
€ 5,30

gratis

gratis

€ 3,80
€ 3,10
€ 35,00

€ 5,70
€ 3,10
€ 35,00

