PRIJZEN 2021
VERBLIJF IN ZELFKOOK






Onderstaande prijzen zijn de richtprijzen per etmaal.
Tijdens een weekend betaal je steeds minimaal 2 etmalen.
In de prijs is het verbruik van gas, water, elektriciteit, stookolie en afvalzakken niet inbegrepen. Deze worden op het
einde van het verblijf naar verbruik aangerekend.
Erkend Jeugdwerk betaalt de basisprijs.
Scholen, sportclubs, MPI’s, instellingen bijzondere jeugdzorg en studentenclubs betalen de ‘andere jeugd-prijs’.
Alle andere groepen betalen de volwassenen-prijs.
De algemene voorwaarden vind je op onze website.

1. Doorheen het jaar
Erkend Jeugdwerk

Andere Jeugd

Volwassenen

380,00
192,00
562,00

399,00
201,60
590,10

475,00
240,00
702,50

Erkend Jeugdwerk

Andere jeugd

Volwassenen

597,00

626,85

746,25

405,00
202,00

425,25
212,10

506,25
252,50

De Burcht (70 bedden)
De Schildknaap (20 bedden)
Domein (90 bedden)
(De Burcht+De Schildknaap)

2. Zomervakantie (juli-augustus)
Domein
(150 personen-90 bedden)

De Burcht (70 bedden)
De Schildknaap (20 bedden)

3. Dossierkosten
Bij elke reservatie moet een vast bedrag van 10 euro dossierkosten betaald worden. (€ 15 bij verzenden documenten via post)
Voor reserveringen van 7 of 10 dagen tijdens de maanden juli of augustus wordt er een annulatiepremie van 59,70 euro
aangerekend.
4. Extra diensten
Groepen die zich op het einde van hun verblijf wensen te onttrekken aan de natte opkuis van het gebouw, kunnen dit mits
een vergoeding vanaf € 180,- voor De Burcht en € 80,- voor De Schildknaap.

DAGVERGADERING
Enkel mogelijk buiten de schoolvakanties en weekends
Vertrek en aankomst zijn op dezelfde dag en de maximale verblijfsduur is 8 uur.
In de prijs is het verbruik van gas, water en elektriciteit inbegrepen. Het verbruik van stookolie voor de verwarming in De
Burcht wordt naar verbruik aangerekend. De prijs is ook exclusief 10 euro reserveringskosten. (€ 15 bij verzenden documenten
via post)

De Burcht

De Schildknaap

Domein
(De Burcht+De Schildknaap)

Jeugd
Volwassenen

208,00
260,00

83,00
103,75

281,00
353,75

Sint-Jansburg Heikantstraat 22 B-2390 Westmalle tel.: (03)313 84 49 sint-jansburg@cjt.be www.sint-jansburg.be
Sint-Jansburg is een jeugdverblijfcentrum van het Centrum voor Jeugdtoerisme vzw

