
Tarieven 2017 voor een Particuliere Bungalow of Stacaravan 
 
1. Administratiekosten per jaarnota € 20,00 
 
2. tarieven jaarplaatsen 
Particuliere Bungalow € 1892,88  
Particuliere Stacaravan 

Er is een indeling in drie categorieën: 

Categorie 1: staanplaats tot 200 m2:     € 1949,- 

Categorie 2: staanplaats tussen 200 m2 en 250 m2:  € 2149,- 

Categorie 3: staanplaats groter dan 250 m2:  € 2399,- 

 
3. tarieven water 
Het voorschot voor het watergebruik incl. vastrecht bedraagt € 75,-. 
Voor de eindafrekening voor 2016 geldt het tarief van € 1,72 per m3. Dit is inclusief de 
rioolbelasting. Het vastrecht voor 2016 bedraagt € 60,81. 
 
4. tarieven gas 
Voor het gas betaalt u een voorschot van € 200,-.  
Het tarief voor de eindafrekening voor 2016 bedraagt € 0,65 per m3  en het vastrecht € 156,34. 
 
5. tarieven waterschapsbelasting en huisvuil afvoer 
Uw aandeel in de waterschapsbelasting is vastgesteld op € 91,45. 
De afvoer huisvuil bedraagt € 36,-. 
 
6. OZB, onroerend zaak belasting 

    Jaarplaats part. bungalow  
Definitieve tarief voor OZB 2016  € 13,03.  € 13,77 
Voorschot 2017   € 11.59  € 12,26 
  
7. Videma en KPN digitaal 
   Jaarplaats part. bungalows 
Videma  €   7,50  € 17,50 
KPN Digitaal  € 24,-  € 24,- 
 
8. tarief huisdier 
Voor het 1e huisdier bedraagt het tarief € 125,-. 
Voor het 2e huisdier bedraagt het tarief € 125,-.  
 
9. tarief bloedverwantenregeling 
Het tarief voor het gebruik van uw plaats door bloedverwanten in de 1e graad (ouders en/of 
uitwonende kinderen met hun gezin) en de 2e graad (broers en/of zusters met hun gezin)  
bedraagt de toeslag  € 100,-. 
 
10. parkeertarief 2e auto 
Bij Particuliere Bungalows is het mogelijk indien er geen ruimtebezwaren zijn om een tweede 
auto te parkeren. Het tarief hiervoor bedraagt € 90,-.  
 
11. consumptiebonnen 
We bieden u de mogelijkheid om consumptiebonnen te bestellen. Prijs van een consumptiebon 
is € 2,- en deze zijn verkrijgbaar in boekjes van 25 stuks, dus € 50,- per boekje. Het aantal 
boekjes dat u wilt bestellen is vrij en kunt u opgeven op het formulier voor 2017. 
Met een bon kunt u een glas fris, bier of wijn bestellen.  
  



Berekenen tarieven voor gas en water 
 
De tarieven voor gas en water die RCN berekent aan de vaste gasten worden jaarlijks 
vastgesteld op 1 juli van dat lopende jaar en zijn gebaseerd op het gemiddelde van de tarieven 
die leveranciers aan kleinverbruikers in rekening brengen.   
Dit betekent dat op het moment van aanmaken van de jaarnota de tarieven voor verbruik en 
vastrecht nog niet bekend zijn. Hiertoe wordt een voorschot in rekening gebracht.  
 
Toelichting afrekening aardgas en waterverbruik 
  
De afrekening over 2016 betreft het verbruik vanaf 1/1/16 tot 31/12/16. 
Voor de afrekening ontvangt u een factuur in de loop van januari 2017.  
Deze factuur kan per automatische incasso in 5 termijnen betaald worden indien u dit wenst. U 
kunt dit bij ontvangst van  deze nota aan ons opgeven. 
 
Op deze afrekening voor 2016 treft u de volgende posten aan: 
 

 Het door u betaalde voorschot van het jaar 2016, dat in mindering wordt gebracht. 

 Het vastrecht m.b.t. het afgelopen jaar. 

 Het verbruik over de periode 1/1/16 – 31/12/16. 
 
Indien u in het afgelopen jaar eigenaar bent geworden van een particuliere bungalow of 
stacaravan, wordt met u afgerekend vanaf de aankoopdatum. De berekening van het vastrecht 
is naar rato.  
 
We hopen u met deze uitleg voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn 
dan kunt u contact opnemen met de receptie voor nadere toelichting. 
 
Bent u in de kerstperiode op het Grote bos dan vragen wij u op dat moment de meterstanden 
van het water en gas aan de receptie door te geven. Dit kan dan ook per email. 
 
 
 
 


