PRIJSLIJST 2020
VERLOREN BOS
www.verlorenbos.be

VOLPENSION - CAT 1 ERKEND JEUGDWERK
Onder ERKEND JEUGDWERK verstaan we groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven met
jeugd, in de vrije tijd en onder begeleiding.
BASISFORMULE (Prijs per persoon)
Kleuters (3 tot 6 jaar)

Jeugd (vanaf 7 jaar)

€ 23,08

€ 31,78

Volpension
Overnachting + ontbijt +
middagmaal (3 gangen) – vieruurtje
en avondmaal

TOESLAGEN EN EXTRA’S
Huur lakenpakket (optioneel)
Huur extra dagzaal/dagdeel (optioneel)
BBQ (optioneel)
Toeslag eerste nacht (verplicht per persoon
per verblijf)

€ 7,50
€ 62,5
Bekijk onze BBQ-prijslijst op onze website of
vraag ernaar via mail: verlorenbos@cjt.be
€ 5,30

ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN






Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke of
economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte.
De hierboven vermelde prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting. Voor Het
Kasteel is dit 35 personen, voor Het Koetshuis 45 personen en voor de combinatie
van beide 80 personen. Vraag uw aangepaste offerte indien u met minder bent.
Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor overnachting
en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor afwijkende formules naar
een prijsofferte.
Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.
Groepen tussen 30 en 50 personen raden we een verblijf in het kasteel aan, groepen
tussen 50 en 80 personen raden we een verblijf in het koetshuis aan, groepen
tussen 80 en 125 personen raden we aan om de volledige accommodatie af te
huren. Bekijk onze website www.verlorenbos.be voor meer info.

Prijslijst is geldig voor verblijven van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
Laatst bijgewerkt: 05/09/2019

PRIJSLIJST 2020
VERLOREN BOS
www.verlorenbos.be

VOLPENSION - CAT 2 JEUGDGROEPEN ZORGGROEPEN
Alle JEUGDGROEPEN die niet voldoen aan de voorwaarden van Erkend Jeugdwerk.
ZORGGROEPEN: RVT, dagverblijven, organisaties erkend door VAPH,…
BASISFORMULE (Prijs per persoon)
Kleuters (3 tot 6 jaar)

Jeugd (vanaf 7 jaar)

€ 24,80

€ 33,50

Volpension
Overnachting + ontbijt +
middagmaal (3 gangen), 4-uurtje
en avondmaal

TOESLAGEN EN EXTRA’S
Huur lakenpakket (optioneel)
Huur extra dagzaal/dagdeel (optionee)
BBQ (optioneel)
Toeslag eerste nacht (verplicht per persoon
per verblijf)

€ 7,50
€ 62,50
Bekijk onze BBQ-prijslijst op onze website of
vraag ernaar via mail: verlorenbos@cjt.be
€ 5,30

ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN






Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke of
economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte.
De hierboven vermelde prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting. Voor Het
Kasteel is dit 35 personen, voor Het Koetshuis 45 personen en voor de combinatie
van beide 80 personen. Vraag uw aangepaste offerte indien u met minder bent.
Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor overnachting
en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor afwijkende formules naar
een prijsofferte.
Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.
Groepen tussen 30 en 50 personen raden we een verblijf in het kasteel aan, groepen
tussen 50 en 80 personen raden we een verblijf in het koetshuis aan, groepen
tussen 80 en 125 personen raden we aan om de volledige accommodatie af te
huren. Bekijk onze website www.verlorenbos.be voor meer info.

Prijslijst is geldig voor verblijven van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
Laatst bijgewerkt: 05/09/2019

PRIJSLIJST 2020
VERLOREN BOS
www.verlorenbos.be

VOLPENSION - CAT 3 SCHOLEN
Buitengewoon onderwijs, Kleuterscholen, Lagere school, Middelbare school, Hoger
Onderwijs, Universiteiten, Scholen voor Volwassenenonderwijs
Volpension van middagmaal 1ste dag tot en met middagmaal laatste dag.
Inclusief: overnachtingen, maaltijden, 4-uurtjes en toeslag 1ste nacht.
Type
Kleuter
lager/
middelbaar
hoger

2dagen/1nacht
€ 35,8
€ 44,50

3dagen/2nachten
€ 60,60
€ 78

4dagen/3nachten

5dagen/4nachten

€ 111,50

€145

€ 45,70

€ 80,40

€ 115,10

€ 149,80

TOESLAGEN EN EXTRA’S
Huur lakenpakket (optioneel)
Huur extra dagzaal/dagdeel (optioneel)
BBQ (optioneel)

€ 7,50
€ 62,50
Bekijk onze BBQ-prijslijst op onze website of
vraag ernaar via mail: verlorenbos@cjt.be

ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN







Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke of
economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte.
De hierboven vermelde prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting. Voor Het
Kasteel is dit 35 personen, voor Het Koetshuis 45 personen en voor de combinatie
van beide 80 personen. Vraag uw aangepaste offerte indien u met minder bent.
Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor overnachting
en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor afwijkende formules naar
een prijsofferte.
We voorzien een aantal gratis leerkrachten: kleuter en lager: 1 per 10 kinderen;
middelbaar:1 per 15 leerlingen ; hoger: 1 per 20 studenten ; bijzonder onderwijs: 1
per 6 leerlingen.
Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.
Groepen tussen 30 en 50 personen raden we een verblijf in het kasteel aan, groepen
tussen 50 en 80 personen raden we een verblijf in het koetshuis aan, groepen
tussen 80 en 125 personen raden we aan om de volledige accommodatie af te
huren. Bekijk onze website www.verlorenbos.be voor meer info.

Prijslijst is geldig voor verblijven van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
Laatste bijwerking: 5/09/2019

PRIJSLIJST 2020
VERLOREN BOS
www.verlorenbos.be

VOLPENSION - CAT 4 – ANDERE GROEPEN
Volwassen groepen, vrienden groepen, sportgroepen, culturele vereniging, oud leiding,
bedrijven,…
BASISFORMULE (Prijs per persoon)
Kleuters (3 tot 6 jaar)

Jeugd (7 tot 17 jaar)

Vanaf 18 jaar

€ 24,80

€ 33,50

€ 45,60

Volpension
Overnachting + ontbijt +
middagmaal (3 gangen)
en avondmaal

TOESLAGEN EN EXTRA’S
Huur lakenpakket (optioneel)
Huur extra dagzaal/dagdeel (optioneel)
BBQ (optioneel)
Toeslag eerste nacht (verplicht per persoon
per verblijf)

€ 7,50
€ 62,50
Bekijk onze BBQ-prijslijst op onze website of
vraag ernaar via mail: verlorenbos@cjt.be
€ 5,30

ENKELE ALGEMENE BEPALINGEN






Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen omwille van wettelijke of
economische verplichtingen. De juiste prijs wordt weergegeven op de offerte.
De hierboven vermelde prijzen zijn geldig voor een minimumbezetting. Voor Het
Kasteel is dit 35 personen, voor Het Koetshuis 45 personen en voor de combinatie
van beide 80 personen. Vraag uw aangepaste offerte indien u met minder bent.
Per verblijf kies je voor een formule in volpension. Onze prijzen voor overnachting
en maaltijden zijn berekend op deze formule. Vraag voor afwijkende formules naar
een prijsofferte.
Een volledige gedetailleerde prijslijst is in het huis ter beschikking.
Groepen tussen 30 en 50 personen raden we een verblijf in het kasteel aan, groepen
tussen 50 en 80 personen raden we een verblijf in het koetshuis aan, groepen
tussen 80 en 125 personen raden we aan om de volledige accommodatie af te
huren. Bekijk onze website www.verlorenbos.be voor meer info.

Prijslijst is geldig voor verblijven van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
Laatste bijwerking: 5/09/2019

PRIJSLIJST 2020
VERLOREN BOS
www.verlorenbos.be

ZELFKOOK
!Prijzen per 24 uur! Maak zelf je prijssimulatie op maat hier.

Prijslijst is geldig voor verblijven van 1/1/2020 tot en met 31/12/2020
Laatst bijgewerkt: 05/09/2019

