
De all-in verblijfprijs bevat zowel het gebruik van de gebouwen als de maaltijden

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

4 maaltijden 
+ overnachting

jeugdwerk jongeren volwassenen
€ 36 € 36,70 € 48,90

x Prijzen voor een onvolledig etmaal.

jeugdwerk jongeren volwassenen

ontbijt € 6,50 € 6,50 € 9,50
middagmaal € 11,90 € 11,90 € 16,90
vieruurtje € 2,20 € 2,20 € 3,20
avondmaal € 9,00 € 9,00 € 12,00
overnachting € 11,00 € 12,00 € 15,60
huur extra dag € 5,00 € 6,00 € 10,80

 x Bij familieverblijven logeren kinderen tot 2 jaar gratis. Kinderen jonger dan 7 jaar betalen voor de maaltijden de helft 
van de volwassenprijs.

 x Volpension: prijzen voor groepen vanaf 30 personen
 x Volpension in de Wilg, combinatie met (een deel van) de Eik bespreekbaar:

aantal bedden minimum 
bezetting

werkruimtes 
inbegrepen in 
de etmaalprijs

maximum 
aantal 

werkruimtes

De Wilg (Burcht rechts + links) 76 45 4+1 7+1
Burcht rechts 44 33 3+1 4
Burcht links 32 30 2+1 4

De Eik (in combinatie met De Wilg)
De Boomhut (midweken) 12 8 1 1
De Til 42 20 1 1

 x Per 20 aanwezigen is het gebruik van een werkruimte in de etmaalprijs inbegrepen. Bij Burcht rechts of links is ook 
het gebruik van een grote zaal (100 pers.) inbegrepen. Extra werktuimtes kunnen gehuurd worden tegen € 50 per 
dag.

 x Maximumcapaciteit: 130 personen

x Natuurklassen (voormalige bosklassen) en Nationaal parkklassen. 
Per 15 leerlingen 1 leerkracht gratis / minimaal 30 personen/ Prijzen enkel geldig voor Lagere scholen.

All-in verblijfprijs
Van maandagvoormiddag tot vrijdagnamiddag € 159,00
Van maandag-vm tot woensdag-nm of van woensdag-vm tot vrijdag-nm € 89,00

 x In combinatie met het Nationaal Park Hoge Kempen kost een verblijf voor een ganse week minimum  
€ 164,00 afhankelijk van de gekozen activiteiten. 

 x Zie ook facultatieve prijzen + extra informatie
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Zelfkook

Facultatieve prijzen

 x De zelfkook verblijfprijs bevat zowel gebruik van de gebouwen als de 
overnachtingen. Schoonmaken doe je zelf.

 x Het verbruik van energie  en water wordt volgens meterstanden 
aangerekend. Afval wordt aangerekend per rolcontainer.

x Huurprijs per begonnen 24 uur (excl. energie, water en afval)

bedden jeugdwerk jongeren volwassenen
EIK (Het Nest + De Til) 110 € 630 € 740 € 910

Het Nest 68 € 460 € 540 € 635
De Til 42 € 290 € 330 € 415

x Huurprijs per begonnen 24 uur (exclusief afval):

bedden jeugdwerk jongeren volwassenen
Boomhut (midweken) 12 € 145 € 165 € 210

x Huurprijs tentenweide:

Max. personen jeugdwerk jongeren volwassenen
De Eik 150 € 90 € 90 € 90

 x Huur beddengoed:  
Lakenset (1 laken + 1 sloop)  € 9,00  

 x Gratis ter beschikking: 
Whiteboard, overflap, WIFI, scherm... 

 x Te huren: 
Muziekinstallatie, fuiflichten, beamer, sjorhout...

 x Extra toestellen: 
Voor extra toestellen zoals een koelcel, jacuzzi of 
andere toestellen met hoog verbruik, moet vooraf 
contact opgenomen worden.  
Het verbruik van water en elektriciteit is niet 
ingebegrepen in de standaardprijzen en wordt 
apart aangerekend.

 x Schoonmaak 
Het Nest of De Til: € 242 per blok 
EIK: € 726 
Boomhut: € 121

Jeugdwerk = erkend jeugdwerk | Jongeren = tot 30 jaar | Volwassenen = +30 jaar
Prijzen geldig tot 31-08-2023

Extra informatie
 x Dossierkost:  

Voor de opmaak van een 
reservering wordt er een éénmalige  
kost van € 20 aangrekend 

 x Vanaf 2 januari 2023 kan 
gereserveerd worden voor de 
zomer 2025


