
De all-in verblijfprijs bevat zowel het gebruik van de gebouwen als de maaltijden.
Bij de refterwerking vragen we wat hulp van jullie, maar de afwas wordt wel door ons gedaan! 

x Prijzen voor een volledig etmaal (4maaltijden + overnachting)

4 maaltijden 
+ overnachting

jeugdwerk jongeren volwassenen*

€ 32,25 € 32,85 € 43,75

x Prijzen voor een onvolledig etmaal.

jeugdwerk jongeren volwassenen*

ontbijt € 5,90 € 5,90 € 8,50

middagmaal € 10,80 € 10,80 € 15,20

vieruurtje € 2,00 € 2,00 € 3,00

avondmaal € 8,25 € 8,25 € 10,80

extra overnachting € 9,80 € 10,80 € 14,00

huur extra dag € 4,50 € 5,30 € 6,30

Koffie/thee € 1,10 € 1,10 € 1,60

xx Bij familieverblijven logeren baby’s en peuters tem 2 jaar gratis. Kleuters van 3 tem 6 jaar betalen voor de maaltijden 
de helft van de volwassenprijs.

xx Afhankelijk van de groepsgrootte kan je terecht in volgende gebouwen:

aantal bedden minimum bezetting
werkruimtes

(groot + klein)

Kasteel light 40 20 2+1

Kasteel 63 35 4+2

Kasteel + Flex 85 55 4+2

Kasteel + Pand 100 85 7+3

Kasteel + Flex+ Pand 123 100 7+3

Pand 38 20 3+1

Pand + Flex 60 35 3+1

Koetshuis 68 35 4+1

xx Het aantal beschikbare bedden en leefruimtes is in overeenstemming met het aantal deelnemers.

Bosklassen: Per 15 leerlingen verblijft 1 leerkracht gratis.

All-in verblijfprijs

Van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag € 142,75

Van maandag-vm tot woensdag-nm of van woensdag-vm tot vrijdag-nm € 80,00
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Zelfkook

Dagverblijven

Extra informatie Facultatieve prijzen

xx De all-in zelfkook verblijfsprijs bevat zowel het gebruik van de gebouwen 
als de overnachtingen en de verbruikte energie (normaal verbruik). Enkel 
het afval wordt apart verrekend volgens het principe “de vervuiler betaalt”.

xx Tijdens de week worden de prijzen per kalenderdag aangerekend. Een 
groep die b.v. van donderdag naar vrijdag komt, betaalt 2 x de dagprijs. Enkel 
indien een groep vertrekt voor 12u00 de laatste dag wordt die dag aan 50% 
van de dagprijs gerekend.

xx Voor een weekend betaal je de weekendprijs bestaande uit 2 x de dagprijs  en 
beschik je over de    accommodatie van vrijdag 19u00 tot zondag 16u00, ongeacht 
wanneer je toekomt of vertrekt.

jeugdwerk jongeren volwassenen*

€ 9,20 € 9,85 € 13,25

xx Chirogroepen krijgen 5 % korting op de jeugdwerkprijs.

xx Afhankelijk van de groepsgrootte kan je terecht in volgende gebouwen:

aantal bedden minimum bezetting werkruimtes

Pand 38 20 3+1

Pand + Flex 60 35 3+1

Koetshuis 68 35 4+1

Voorboekingsrecht:
xx Korte schoolvakanties:  

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de 
huisverantwoordelijke 

xx Vakantie juli-augustus: 
Jeugdwerk: Vanaf 2 januari 2020 voor zomer 
2022 
Andere jeugd en volwassenen: Vanaf 2 juli 2020 
voor zomer 2022

xx Huur beddengoed:  
Lakenset (2 lakens + 1 sloop)  € 8,50  

xx Dranken af te nemen van het huis

Jeugdwerk = erkend jeugdwerk | Jongeren = tot 30 jaar | Volwassenen=+ 30 jaar

xx Dagverblijven vinden plaats van 09u00 tot 17u00. Bij dagverblijven wordt een middagmaal afgenomen van De 
Karmel. 
Van maandag tem vrijdag : Per werkruimte : € 95,50
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