Huurprijs Scouting Ascanen De Zeearend
Blokhut de Zeearend is een groepsaccommodatie tot 100 personen, die het gehele
jaar gehuurd kan worden door scholen en (scouting)verenigingen/stichtingen. De
totale huurprijs wordt bepaald door het seizoen, het aantal kinderen en
volwassenen, de schoonmaak en het gas-, water- en elektriciteitsverbruik. Vooraf
wordt een borg gevraagd.
Er worden 2 seizoenen onderscheiden met een verschillend minimum aantal personen,
dat wordt afgerekend, ook al komt u met minder:
• Laagseizoen: oktober t/m april min. 25 personen (20 door de weeks)
• Hoogseizoen: mei t/m sept + Hemelvaartweekend en Pinksteren min. 30 personen door
de weeks, 40 personen voor het weekend
Voor Scoutinggroepen in het hoogseizoen min. 30 personen voor weekendverhuur en 25
personen door de weeks. Voor Scoutinggroepen, kindergroepen en groepen volwassenen
gelden verschillende tarieven in laag- en hoogseizoen, zie onderstaande kostenlijst.
Bij voorkeur dienen minimaal 2 dagen/nachten te worden gehuurd, waarbij in de week drie
mogelijkheden worden gegeven:
• maandagochtend t/m woensdagochtend 12:00hr
• woensdagmiddag 15:00hr t/m vrijdagmiddag 17:00hr
• vrijdagavond t/m zondagavond
Vanaf 1 februari kunnen last minute boekingen worden gemaakt voor het seizoen,
waarvoor lagere minimum aantallen personen gelden. Ook is in speciale gevallen hierna,
huur voor één dag mogelijk. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met
verhuur@ascanen.nl De verhuurcoordinator heeft het overzicht en geeft samen met de
verhuurcommissie goedkeuring (ivm planning eigen opkomsten en kampen).
Beschikbaarheid kan worden bekeken op onze website onder voorbehoud.
Overige kosten:
• Voor de afvoer van het vuil wordt € 0,30 pp/dag berekend.
• De schoonmaakkosten bedragen € 50,00 (per blokhut)
• Gas, water en elektriciteit worden afgerekend adhv het gemeten verbruik.
• Vooraf wordt een borg gevraagd van € 250 tot € 500 afhankelijk van de lengte van de
huurperiode, 1 of 2 blokhutten, wel/niet kanohuur, het aantal personen en risico.
• Kanohuur (8x 3persoons + 11x 1 persoon) € 150.00 voor de gehele huurperiode.
• Alleen kano’s huren € 200.00 per dag (zonder gebouw)
• De blokhut heeft gratis draadloos internet* / WiFi.
• Bij grotere aantallen personen kan Blokhut de Kiekendief erbij gehuurd worden
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Samengevat zijn de kosten:
Hoogseizoen
Mei tm sept

Laagseizoen
Okt t/m april

prijs pp per nacht/dag Scoutinggroepen

€ 7,00

€ 6,00

prijs pp per nacht/dag kindergroepen

€ 8,00

€ 6,00

prijs pp per nacht/dag alleen volwassenen

€ 12,50

€ 12,50

minimum aantal personen

30-40

20-25

minimum aantal personen Scoutinggroepen

25-30

20-25

minimum aantal nachten/dagen

2

2

Schoonmaakkosten (per blokhut)

€ 50,00

€ 50,00

Extra Blokhut de Kiekendief

€ 150,00

€ 150,00

vuilafvoer pp per dag

€ 0,30

€ 0,30

Gas per M3

€ 4,00

€ 4,00

electriciteit per kWh

€ 0,30

€ 0,30

Borg afhankelijk van aantal personen, kanohuur e.d

€ 350 - 500,00

€ 350 - 500,00

Huur Kano’s gedurende hele huurperiode

€ 150,00

€ 150,00

Huur kano’s los per dag

€ 200,00

€ 200,00

Borg Kano’s

€ 100,00

€ 100,00
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