Kampprijs
De overnachtingprijs bedraagt € 1,75 per persoon per nacht.
Een overnachting geeft recht op een verblijf van 12 uur ‘s middags tot de volgende dag 12 uur ‘s
middags. Voor deelnemers zonder overnachting bedraagt de prijs €1 per dag.
In de zomerweken worden de terreinen verhuurd van zaterdag tot zaterdag. Als er minder dan 7
nachten wordt gekampeerd betekent dat toch dat er voor de extra nachten betaald wordt. Een
groep van 20 personen die 5 nachten kampeert betaald dus 140 overnachtingen. Deze regel
geldt niet voor de hike terreintjes voor 1 nacht
Afzeggingen
Bij afzeggen zomerkamp kan de borg ingehouden worden indien het terrein niet door een andere
groep wordt overgenomen.
Bij afzegging van weekenden kan €10 administratie kosten worden ingehouden.
Rekening
De penningmeester van de groep betaalt de borgsom om definitief te reserveren. Het kampterrein
is definitief besproken als de borgsom ontvangen is. De penningmeester van de Malpiesche
Bergen stuurt een voorlopige rekening naar de penningmeester van de kamperende groep. Dit
geldt alleen voor zomerkampen. Deze voorlopige rekening wordt opgemaakt op basis van de
opgegeven aantallen. De rekening voor de zomerkampen dient voor 1 juni betaald te zijn.
Het verschil met de daadwerkelijke overnachtingen wordt dan in september met de borgsom
verrekend dan wel geretourneerd.
Borgsom
De borgsom bedraagt €100,00 per kampterrein.
De borgsom wordt in september door de penningmeester van de Malpiesche Bergen verrekend.
De borgsom wordt pas verrekend als de kamperende groep zich aan de volgende regels heeft
gehouden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bij aankomst heeft men zich gemeld bij de kampstaf.
Bij vertrek is de groep afgemeld en het terrein is gecontroleerd door de kampstaf.
Het terrein is netjes achtergelaten.
Het huisvuil is gescheiden ingeleverd. Glas is naar de glasbak gebracht en het thema
materiaal is niet achtergelaten.
De overige kosten ( verkoopartikelen) zijn voldaan bij de kampstaf en men heeft zich
gehouden aan de kampregels.

In het geval dat een groep zich niet aan de bovenstaande regels heeft gehouden, wordt de borg
gebruikt om de veroorzaakte schaden te herstellen. Kijk ook even naar de Top 5 Kampeerregels
Geschillen
Bij een geschil over terugbetaling of welk geschil dan ook dient men contact op te nemen met de
beheerder.

