
TARIEVEN 2023 

JEUGDVERBLIJF DEN & DUIN HECHTEL 

 jeugd 

(jeugdwerk) 

jeugd 

(niet jeugdwerk) 

volwassen-  

groepen 
waarborg 

dag € 175* 

+5% +10% 

geen waarborg 

weekend € 460 € 500 

bivak € 6500 € 1800 

JULI-AUGUSTUS: 

€ 650/dag in blokperiodes van 10 dagen (= € 6500 per kampperiode) excl. verbruik gas, elektriciteit, water, 

afvalophaling en waarborg. Indien kampperiode niet verhuurd is (bv. tweede helft augustus), ook kortere 

periodes mogelijk of uitzonderingen “last minute”. 

ANDERE MAANDEN: 

• WEEKDAGEN: (vrijdag tot 18 u.) € 175/dag (incl. forfait verbruik) 

*Hoeveelheidskorting van € 50/dag (€ 175/dag wordt dan € 125/dag) indien minimaal vijf opeenvolgende 

dagen (midweek), of vijf dagen binnen één kalenderjaar (mits deze dagen op voorhand gekend zijn). Een 

midweek voor bv. bosklassen is dan € 625/midweek. 

• WEEKEND: (vrijdag vanaf 19 u. tot zondag 12 u.) € 460/weekend. 

uitzondering: vanaf 14 dagen voor het weekend ook per dag te huur  (vrijdag of zaterdag) aan 

tarieven van weekdagen € 175/dag. 

OPMERKINGEN: 

• dag- en weekendtarieven zijn ongeacht hoe lang men de accommodatie ook effectief  gebruikt. 

• tarieven zijn exclusief poets. Er wordt vanuit gegaan dat de huurder het gebouw opgeruimd en gepoetst 

achterlaat. Zo niet vervalt de waarborg. (zie huisreglement) 

• verbruik (gas, elektriciteit, water afvalophaling) wordt op basis van meterstanden en  reële kosten apart 

verrekend vanaf 2 opeenvolgende dagen. Indien één dag, is het dagtarief inclusief verbruik. (exclusief afval) 

• niet jeugd: +10%, max. 6 maanden vooraf te boeken. 

• sponsors: gewone huurprijs maar éénmalig tegoedbon van € 250. 

• de gemeente heeft per kalenderjaar recht op 10 keer gratis gebruik van de zaal.  Mits data doorgegeven 

voor eind september.  

• jeugdverenigingen kunnen minstens 6 maand vroeger boeken dan alle andere groepen, dus ook vroeger dan 

sportgroepen of scholen. 



• We verwachten een stijging van de tarieven ten belope van +/- 100 euro per jaar voor een 10-daags verblijf.  

Dus richtprijs 2023 = 6600 euro voor een bivak, 2024 = 6700, … 


