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Waarborg per verblijf: € 341,00 € 10,60

De tarieven zijn inclusief:

- huur van de toegewezen accommodatie

- overnachting en maaltijden in volpension afvalverwerking: € 0,30 pp/pd

- energie en natte poets extra vuilzak: € 1,50

- 1 gratis begeleider per 10 betalende deelnemers

- lerarenkamer in het Landhuis en Koetshuis

Een minimum van 25 betalende deelnemers wordt steeds aangerekend.

prijs/leerling

€ 67,00

€ 100,50

€ 134,00

€ 167,50

maaltijd t/m 12 jaar t/m 30 jaar plus 30 jaar

Basisontbijt (om 8.30 u) € 4,10 € 6,20 € 7,70

Middagmaal (om 12 u) € 9,10 € 11,30 € 13,70

Vieruurtje € 3,20 € 3,20 € 3,20

Avondmaal (om 18 u) € 6,80 € 7,80 € 9,90

De prijzen worden vermeld onder voorbehoud van onvoorziene stijgende kostprijzen. De algemene 

voorwaarden, het huishoudelijk reglement en de prijslijsten vormen de basis voor elke overeenkomst. 

Voor boekingen in een weekend worden altijd twee dagen aangerekend.

Dossierkost per verblijf: 

2 dagen/1 nacht (1x ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal)

De tarieven zijn exclusief:

bezemen 

Prijslijst openluchtklassen

Dranken

De dranken worden afgenomen van Roosendael.

3 dagen/2 nachten (2x ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal)

4 dagen/3 nachten (3x ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal)

5 dagen/4 nachten (4x ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal)

Openluchtklassen 1 van 2



Extra's

Huur lakenset € 6,90

Huur handdoekpakket € 5,20

Huur 1 fiets € 22,70

Huur 1 fiets >10 € 17,30

Beamer € 34,70

Huur receptietafel € 11,20 (per tafel - 7 beschikbaar)

Huur vouwtent 3x3 € 90,20 (per dag)

Waarborg vouwtent € 21,20 (per verblijf)

Schoonmaak

Bezemen € 170,60 (minimaal voor alle gebouwen)

Extra uur € 34,70 (per begonnen uur, per werknemer)

Natte poets

Grachthuis € 170,60 (minimaal)

Koetshuis € 341,00 (minimaal)

Landhuis € 341,00 (minimaal)

Kasteelruïne € 170,60 (minimaal)

Extra uur € 34,70 (minimaal)

Modules: Kostprijs/ll. minimaal

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 88,90

€ 3,60 € 500,00

(vanaf 11 fietsen)

(per dag)

gratis uit te lenenNatuur-educatieve spelen

Valkenier

Abdijdag (halve dag)

Bomen (zelfstandig groepswerk > 10 jaar)

Bos op je bord

Hondenbad

Natuurbeleving + bezoek ijskelder

Natuurwandeling (ca 2u)

(min. 5 en max. 10 fietsen)

Openluchtklassen 2 van 2


