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Zweckverband recreatiepark Pahna 
 
 

 Vergoedingen en kosten door de vereniging recreatiepark Pahna 
 
 

 
§ 1 

Juridische kosten voor de particuliere sector bedrijven door de vereniging 
 
Eerste Kosten voor de lange termijn verblijf  
         Lange Vakantie: Te huur voor een verblijf langer dan zes maanden 
 
1.1. Jaarlijks camping 
 
Footprint omvat: maximaal 5 personen, een auto, een motorfiets, een aanhangwagen,   
                                   Elektriciteit, huisvuil tegen betaling, groen afval 
 

Seizoen                                    het hele jaar   
Ruimte van de vloer tot 70 m²   € 556,00                                 € 746,00                    
Ruimte van de vloer tot 90 m²      € 581,00                                 € 771,00     
Vloeroppervlak en 110 m²      € 606,00                                 € 796,00    
Floor ruimte en 130 m²       € 631,00 € 821,00     
Footprint tot 150 m € 656,00                                  € 846,00     
Floor ruimte en 170 m²      € 681,00                                  € 871,00     
Footprint tot 190 m € 706,00                                  € 896,00     
Space van 191 m² € 731,00 € 921,00   
elke extra volwassene         € 45,00 € 65,00        
elk extra kind        € 26,00 € 40,00       
Hond                               € 45,00 € 65,00 
Parkeergelegenheid voldoende parkeergelegenheid op 2.Pkw € 35,00 
Stop 2.PKW op camping € 100,00    
Caravan Park (01.11 -.. 15,04) 125,00 € 
(Zonder een tent en palen)  
Caravan Park (01.11 -. 15.04.) 
(Met voortent) 150,00 € 
Winter parking podium € 20,00 
 
2.1 Cabin Rental 
 
Huurperiode 
van april tot oktober                     
Huis € 1,785.00 
Borg 200,00 € 
 
 
Tweede Vergoedingen voor kort verblijf 
       (De vergoeding wordt opgenomen de wettelijk van toepassing BTW) 
 
2.1. Camping   
                                                      nacht of twee van 3 Nacht 
                                                      per nacht per nacht         
Volwassenen € 4,00                                      € 3,50                  
Kind (3-14 jaar 3,00 €   € 2,50   
Tent 5,00 €                      € 4,50  
Tent 5 x 5 meter € 7,00 € 6,50                  
Tent 10 x 10 meter € 11,00                              € 10,50                
Paviljoen (3x3m) 3,00 € 2,50 €                  
€ 5,50 € 5,00 caravan            
RV € 7,00                                                € 6,50 
Auto Camping   5,00 € 4,50 €  
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Auto's   € 3,50 € 3,00    
Krad   € 2,00 € 1,50    
Hond   € 2,50 € 2,00    
Elektriciteit unieke     2,00 € 2.00 € 
Milieuheffing een keer € 2,00 € 4,00 
 
 
2.2. Cabin Rental 
 
Vakantiehuizen eerste Categorie 

                                                                  of twee nachten om vier nachten meer dan vier 
nachten 
                                                                   per nachten per nacht per overnachting 
 

of twee personen € 43,00 € 33,00 € 30,00 
tot vier personen 48,00 € 38,00 € 35,00 € 
elke extra persoon per nacht € 6,00 
Eindschoonmaak € 16,00 voor 3 nachten 
Reinigen met een hond voor 3 nachten € 21,00  

                                                                                                                                             
 Tweede vakantiehuizen Categorie 

                                                                        of twee nachten om vier nachten meer dan vier 
nachten 
                                                                         per nachten per nacht per overnachting 
 

of twee personen 50,00 € 40,00 € 37,00 € 
tot vier personen 55,00 € 45,00 € 42,00 € 
Eindschoonmaak € 16,00 voor 3 nachten 
Eindschoonmaak € 21,00 een keer met je hond 

 
Cottages derde Categorie 

                                                                           of twee nachten om vier nachten meer dan vier 
nachten 
                                                                           per nachten per nacht per overnachting 
 

of twee personen € 56,00 € 46,00 € 43,00              
tot vier personen € 61,00 € 51,00 € 48,00   
Eindschoonmaak € 16,00 per verblijf  
Eindschoonmaak € 21,00 een keer met je hond 

 
Hond per nacht € 4,00 
€ 0,30 per kWh elektriciteit 

 
                                                                                                                               
Badkamer met douche 
Per dag 80,00 € 
 
Recreatiecentrum 
Per dag 35,00 € 
 
Premies met Pinksteren en Hemelvaart weekend, maar ook arrangementen en buiten het seizoen 
kortingen kan worden bepaald door het management. 

 
 
Derde Kosten voor diensten 
 
3.1. Levering van elektriciteit en water 
Kosten in de thans geldende BTW is inbegrepen. 
 
Jaar camping per kWh   € 0,35 
Korte Camping per kWh   € 0,40 
Cabin Rental  
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op korte termijn per kWh   € 0,30 
Huurperiode per kWh   € 0,30 
Dealers per kWh   € 0,30 
 
3.2. Verwijdering van het huisvuil 
De prijs is inclusief geldig BTW 
 
€ 40,00 per afvalcontainer 
 
3.3. Lening 
De prijs is inclusief geldig BTW 
 
Radiatoren per dag         € 2,50 
Grill met houtskool per dag         € 4,00 
Bedlinnen per set         € 2,50 
Fiets per dag                    € 5,00 
                              van 2 dagen/per dag 4,00 € 
                              1 week € 20,00 
Bier tafel set per dag    € 3,00 
Disco TV-systeem per dag 5,00 € 
Ball per dag        € 1,00 
Televisie per dag    € 3,00 
Grasmaaier/ 
Trimmers € 1,00 
 
3.4. Tokens / Stort geld 
Wanneer tokens zijn inclusief BTW is inbegrepen in de hypotheek-betalingen wordt geen BTW 
inbegrepen. 
 
Elk merk douche  € 1,00 
Kocher mark per stuk  € 1,00 
Wasmachine/Droger per eenheid      € 3,00 
 
Stort geld 
 
Key borg barrière € 10,00 
Key borg € 10,00 Toilet 
 
3.5. Secretariële diensten / Beheerskosten  
De prijzen zijn inclusief 19% BTW 
 
 
Maak kopieën per pagina  € 0,10 
Typen per pagina  € 2,50 
Het bewerken van de planning-toepassingen € 5.00 
met een bezoek ter plaatse 
Foto van de site plannen per A4 € 1,50 
Kopieer 
  
Output van gasflessen prijzen zijn afhankelijk van leveringscontract 
Gasfles borg € 29,14    
 
 

§ 2 
Juridische kosten voor de private sector is niet het doel van de vereniging (operating 

autoriteit) 
Het operationeel gezag is niet belastbaar 

 
 
Eerste Beheerskosten 
 
Elke inbreuk op de camping of bestelling 
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Rijden en parkeren in het recreatiepark zonder toestemming € 20,00 
Rough nacht verstoring € 15,00 
Grillen en het maken van een kampvuur buiten dit  
specifiek aangewezen gebieden € 15,00 
Andere schendingen van de camping en het gebied regelgeving 
en misbruik van de barrière € 25,00 
 
Herinneringen 
Gratis herinnering 
tweede en derde herinnering € 3,00 per 
 
Kosten voor termijnbetaling tarief per € 8,00   
   
 
 Tweede Lease, jaarlijkse bijdragen, aansluitkosten en secundaire arbeidsvoorwaarden in het 
kader van vermogensbeheer 

 
 

2.1 Lease van Bungalow percelen (van lease-contracten na 10/03/1990     
      zijn afgerond) 

 
Grondslag voor de huur berekening, de gehuurde oppervlakte in m² op basis van de huurprijs is 
0,73 € per m² per jaar 
De huur voor de lease-overeenkomsten afgesloten op 01.01.2006 is 0,75 € per m² verhuurbare 
oppervlakte per jaar. 
 

2.2  Gebruik kosten voor bungalow percelen van de resterende oude contracten die zijn gesloten 
voor 3.10.1990. 
 
Basis van de beoordeling van de gebruiksvergoeding is de verpachtetet Sq bijbehorende lease-
overeenkomst waarbij de afwijking van de werkelijke land. 
In de gebruiksvergoeding is 0,73 € per m² per jaar. 
 

2.3 Aansluiting kosten 
                                                                  Bungalow vakantiekolonie schikking noord-zuid                                 
Stroom gedurende 12 maanden van het jaar € 3,68 per maand € 3,64 per maand 
Water voor 7 maanden per jaar € 9,70 per maand € 8,90 per maand                                                
Afval water voor 7 maanden per jaar € 8,26 € 9,68 per maand per maand 
 
Verwijdering van huishoudelijk afval en recyclables 

      Starttarief per locatie bungalow € 19,11 per jaar € 19,11 per jaar     
 
 Vergoeding voor extra diensten 
                                                               Bungalow vakantiekolonie schikking noord-zuid 

       € 30,00 per plaats per jaar Bungalow € 40,00 per jaar 
 
        Groenafval en blad verwijderen € 20,00 per jaar 
 
 2,4 ontoelaatbaar verwijderen van water en elektriciteit              

      
 Met beproefde ongeoorloofde verwijdering en manipulatie van € 200,00 
                                                                                                                        

 
2,5 Verbruik Elektriciteit Water riolering, vuilnis/ Recycleerbaar afval 

 De kosten zijn onder andere de van toepassing zijnde BTW- 
 

         Verbruikskosten  
         € 0,28 per kWh elektriciteit                       
         Water per m³ € 3,73 € 4,00 Noord-Zuid             
          Afval per locatie € 19,18      
         Afval vrijstelling van de vergoeding:   
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         Voor gebruikers van het contract te gebruiken voordat 10/03/1990, dat is geen starttarief  
         om bedragen van afval prijs te betalen: € 38,29 per bungalow site per jaar.                                                         
 
                                                               
Derde De kosten voor het parkeren van voertuigen in verband met het gebruik van 
    Recreatiegebieden (grote parkeerplaats) 
 
Auto's per dag    € 3,00   
Abonnement auto's van 15.04. tot 30.09. € 35,00 
 
Krad per dag    € 1,50 
 
4e Vergoedingen voor stallen 
 
tot twee uur van de verblijfstijd   € 12,00 
meer dan twee uur van het leven   € 20,00 
 
 

§ 3 
Besluitvorming, datum, publicatie 

 
Eerste De beslissing om de regelgeving te laden deed zich voor in de federatie vergadering van 
25/01/2012  
    met het besluit van 03/2012 
 
Tweede De betalingsopdracht wordt van kracht op 01.01.2012 van kracht. 
 
Derde Het laadsysteem is zijn ontvangst door de vereniging tijdens het recreatiepark Pahna  
    Openingstijden van de receptie het openbaar. Een bijkomende publicatie via de  
    Website www.camping-pahna.de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


