€ Tarieven camping

€ Tarieven camping

TOERISTISCHE PLAATSEN - 4 personen en elektriciteit inbegrepen
Winterseizoen
Laagseizoen
Hoogseizoen

KAMPEERAUTOPLAATSEN - 4 personen, water en elektriciteit inbegrepen

Maximum 6 personen per plaats

Tarieven per dag
€
€
€

15,00
22,50
30,00

van 1 januari t/m 31 maart en van 16 november t/m 31 december
van 1 april t/m 30 juni en van 1 september t/m 15 november
van 1 juli t/m 31 augustus

Korting vroegboeking (*)

€

Kortingen

15,00

Extra personen per dag (excl. korting)
6 - 13 jaar

vanaf 3 dagen
vanaf 7 aaneengesloten dagen
vanaf 23 aaneengesloten dagen

5%
10%
15%

€
€
€

4,00
3,00
2,00



GOED OM
WETEN ...

van 30/04 (13 u.) tot 10/05/2021 (12 u.)
van 12/05 (13 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
van 21/05 (13 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)
van 12/05 (13 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)
van 29/10 (13 u.) tot 08/11/2021 (12 u.)

€
€
€

5,00
3,50
2,50

€
€
€
€
€

185,00
95,00
75,00
235,00
180,00

Houders van een geldige kortingskaart krijgen 5% korting op deze
tarieven. Deze korting is niet geldig op arrangementen en het jaar- en
seizoentarief en niet cumuleerbaar met andere kortingen.

SEIZOENPLAATSEN - 4 personen en 100 kWh elektriciteit inbegrepen
Zomerseizoen
van 1 mei t/m 30 september
Winterseizoen
van 1 oktober t/m 30 april

€ 1.750,00

€

Jaartarieven zijn enkel geldig voor een beperkt aantal plaatsen
en per kalenderjaar.
€ 1.420,00
€
€
€

per dag
per dag
per dag

FOORWAGEN - Maximum 4 personen, water en elektriciteit inbegrepen

50,00
0,30
4,00

TIPI - Maximum 4 personen en elektriciteit inbegrepen

48 m²

LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

€ 15,00
€ 22,50
€ 30,00

€ 12,00
€ 18,00
€ 24,00

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 15/11

€ 185,00

€ 155,00

€ 260,00

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 01/10

€ 105,00

€ 90,00

€ 150,00

HOOGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

HOOGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

van 25/06 tot 27/08

€ 360,00

€ 305,00

€ 510,00

van 25/06 tot 27/08

€ 240,00

€ 210,00

€ 345,00

• Mooie, verharde plaatsen met water en elektriciteitsaansluiting.
• Kortingen conform toeristische plaatsen.

ARRANGEMENTEN

Korting vroegboeking (*)

€

15,00

Late check-out
Bij reservering met late check-out, wordt de reservering op de dag
van vertrek verlengd tot 17u. Bij een later vertrek dan 17u. wordt
automatisch een volledige dag aangerekend (tot volgende dag
12u.). Late check-out kan gereserveerd worden naargelang de
beschikbaarheid van de gereserveerde plaats.

Winterseizoen
Laagseizoen
Hoogseizoen

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00

(*) Korting vroegboeking
• Reservering voor verblijf van minstens 7 aaneengesloten
nachten tijdens laag- en hoogseizoen.
• Betaling enkel via bankoverschrijving.
• Het volledige factuurbedrag moet betaald zijn vóór 1 januari
van het betreffende jaar.
• De kortingsbon is enkel geldig voor plaatsing op de
douchekaart (toeristische plaatsen) of verbruik in de
campingwinkel (vakantieverblijven).

Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)

€ 235,00

Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

€ 185,00

Zomerstarters

van 25/06 (16 u.) tot 02/07/2021 (12 u.)

€ 360,00

Zomerstarters

van 02/07 (16 u.) tot 09/07/2021 (12 u.)

€ 435,00

Zomerafsluiters

van 20/08 (16 u.) tot 27/08/2021 (12 u.)

€ 330,00

Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

€ 150,00
€ 105,00

BOOMHUT - Maximum 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen) en elektriciteit inbegrepen

STACARAVAN - Maximum 6 personen, water en elektriciteit inbegrepen

LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 01/10

€ 150,00

€ 130,00

€ 210,00

HOOGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

€ 325,00

€ 280,00

€ 465,00

LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

van 25/06 tot 27/08

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 15/11

€ 285,00

€ 245,00

€ 405,00

ARRANGEMENTEN

HOOGSEIZOEN

Week

van 25/06 tot 27/08

€ 620,00

Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

1 mei-arrangement

 Algemene informatie vakantieverblijven
• De waarborg bedraagt € 125,00 per vakantieverblijf en
€ 25,00 per toegangskaart.
• De waarborgen worden teruggestort na controle van de
inventaris en de reinheid van het vakantieverblijf.
• Aankomstuur: 16 u. Vertrekuur: 12 u.
• Lakenpakket per vakantieverblijf: € 25,00.
• Dieren zijn niet toegelaten.
• Roken is niet toegestaan.

ARRANGEMENTEN

€ 210,00
€ 150,00

ARRANGEMENTEN

890,00

JAARPLAATSEN - 4 personen of gezinsleden op basis van gezinsattest inbegrepen

• Jaarplaatsen voorzien van nutsvoorzieningen
(incl. 180 kWh, 4 m³ water, kabel-TV).
• Eénmalige bijdrage nutsvoorzieningen
• Tarief per kWh (meerverbruik)
• Tarief per m³ water (meerverbruik)
• Digibox niet inbegrepen

Winterseizoen
Laagseizoen
Hoogseizoen

€ Tarieven vakantieverblijven

100 m²

vanaf 14 jaar

Arrangementen
1 mei-arrangement
Hemelvaartarrangement
Pinksterenarrangement
Hemelvaart-Pinksterenarrangement
Herfstarrangement

€ Tarieven vakantieverblijven

Periodes

van 30/04 (16 u.) tot 10/05/2021 (12 u.)

€ 435,00

WATERTENT - Maximum 6 personen, water en elektriciteit inbegrepen

Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)

€ 435,00

LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

€ 347,00

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 01/10

€ 220,00

€ 185,00

€ 310,00

Zomerstarters

van 25/06 (16 u.) tot 02/07/2021 (12 u.)

€ 435,00

Zomerstarters

HOOGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

van 02/07 (16 u.) tot 09/07/2021 (12 u.)

€ 530,00

Zomerafsluiters

van 20/08 (16 u.) tot 27/08/2021 (12 u.)

€ 435,00

van 25/06 tot 27/08

€ 430,00

€ 370,00

€ 615,00

ARRANGEMENTEN

SAFARITENT - Maximum 6 personen, water en elektriciteit inbegrepen
LAAGSEIZOEN

Weekend

Midweek

Week

van 02/04 tot 25/06 en van 27/08 tot 01/10

€ 220,00

€ 185,00

€ 310,00

• Week:
van vrijdag 16 u. tot vrijdag 12 u.

HOOGSEIZOEN

Week

• Weekend:
van vrijdag 16 u. tot maandag 12 u.

van 25/06 tot 27/08

€ 615,00

ARRANGEMENTEN

• Midweek:
van maandag 16 u. tot vrijdag 12 u.

1 mei-arrangement
van 30/04 (16 u.) tot 10/05/2021 (12 u.)
Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

€ 310,00
€ 355,00
€ 295,00

1 mei-arrangement
van 30/04 (16 u.) tot 10/05/2021 (12 u.)
Hemelvaartarrangement van 12/05 (16 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
Pinksterenarrangement van 21/05 (16 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)

€ 310,00
€ 355,00
€ 295,00

KAMPEERHUTTEN - Maximum 4 personen en elektriciteit inbegrepen
Per dag

€ 45,00

Keukenset

€

Geen waarborg voor het vakantieverblijf verschuldigd.

5,00

Zo kom je er ...

 Algemene informatie

 Algemene informatie camping

Voorzieningen, sport, animatie en recreatie

Wegbeschrijving

Inbegrepen in deze prijzen

• 4-sterren camping met infobalie, toeristische informatie, campingwinkel, moderne en nette sanitaire gebouwen, verwarmd
sanitair tijdens de winter.
• Cafetaria, frituur en feestzalen. Tarieven verhuur van vergader- en feestzalen op aanvraag.
• Uitgestrekt recreatiedomein met zwem- en speelvijver, waterrecreatie, avontuurlijke speeltuin.
• Diverse sportmogelijkheden: tennis, basketbal, minivoetbal, volleybal, petanque, tafeltennis, minigolf, skateterrein, trampolines,
fietsen, enz.
• Voor groepen, mits reservering: klimmuur, hoog, laag en junior touwenparcours, speleobox, enz.
• Animatie voor kinderen en volwassenen, avondanimatie in het hoogseizoen.

De Lilse Bergen is erg gemakkelijk te bereiken. Vanop de autosnelweg E34 Antwerpen - Eindhoven neem
je afrit 22 (Gierle-Beerse). Volg dan de richtingaanwijzers van De Lilse Bergen.

•
•
•
•
•

NIET inbegrepen in deze prijzen
•
•
•
•
•
•

Borg toegangskaart: € 25,00.
Bijkomende personen op de camping: tarieven dagrecreatie hoogseizoen.
Bezoekers camping: tarieven dagrecreatie.
Gebruik van de douches: € 0,22 per begonnen minuut.
Gebruik van wasmachines: € 4,25 per beurt en droogkast € 1,50 per beurt.
Voor honden wordt steeds heel de periode aangerekend aan € 4,50 per dag,
per hond met een maximum van € 95,00 per periode, per hond. Maximum
3 honden per plaats toegelaten.
• Annuleringsverzekering: 4% met een minimum van € 15,00.

Dagrecreatie
Openingstijden recreatiedomein
WINTER

LAAGSEIZOEN

gratis

01/01-Paasvakantie

Inkom

Paasvakantie-15/06

HOOGSEIZOEN

16/06-31/08

LAAGSEIZOEN
01/09-15/09

16/09-31/12

betalend

betalend

betalend

gratis

GPS:
NB 51.28252
OL 4.83703

WINTER

Toegang

10u-17u

10u-18u

10u-21u

10u-18u

10u-17u

Attracties

gesloten

op aanvraag aan inkom

11u-19u30

op aanvraag aan inkom

gesloten

Horeca

woe-zat-zon vanaf 11u, vrijdag vanaf 15u

dagelijks

woe-zat-zon vanaf 11u, vrijdag vanaf 15u

NL

Overige gegevens

Tijdens de winter kan De Lilse Bergen betalende periodes inlassen. Dieren zijn niet toegelaten op de dagrecreatie.

Tarieven
• Bezoekers jonger dan 6 jaar



Online ticket
s:
www.delilseb
ergen.be

D

Avondticket(*)

gratis

gratis

• Bezoekers van 6 tot en met 13 jaar

€

4,00

€

3,00

• Bezoekers vanaf 14 jaar

€

5,00

€

4,00

(*) Avondticket: 19u-21u, enkel juli en augustus

• Minigolf

€

2,50

• Minicar

per 2 beurten

€

1,50

• Skelter

per 2 beurten

€

1,50

• Trampoline

per beurt (10 min.)

• Fietsenverhuur

per dag

• Waterfiets (4 pers.)

per 1/2 uur

• Kajak (1 pers.)

per 1/2 uur

enkel juli en augustus

• Kajak (2 pers.)

per 1/2 uur

• Supboard

per 1/2 uur

€

1,00

€

10,00

€

5,00

€

5,00

enkel juli en augustus

€

5,00

enkel juli en augustus

€

5,00

€

8,00

Borg: € 25/fiets

• Attractiekaart

Schoolsportdagen

rtdagen
Ook bedrijfsspo
op maat!

MINIMUM

MAXIMUM

€ 7,50

€ 9,50

Basisonderwijs

€ 9,50

€ 12,00

Secundair onderwijs

€ 13,00

€ 16,00

Kleuteronderwijs



• De camping is het hele jaar open.
• Tijdens het hoogseizoen is de receptie open van 9 u. tot 20 u., tijdens het laagseizoen tot 19 u.
Tijdens het winterseizoen van 10 u. tot 17 u. of na afspraak.
• Vanaf 16/09 en tijdens het winterseizoen sluit de campingwinkel.
• In juli en augustus is de horeca dagelijks geopend. In het laagseizoen en tijdens de winter is de horeca
geopend op woensdagen, vrijdagen en tijdens de weekends.
• De kampeerplaats is beschikbaar vanaf 13 u. tot de volgende dag 12 u.
• Een gereserveerde en betaalde plaats wordt tot maximum één dag na de opgegeven aankomstdatum
vrijgehouden.
• Bezoekers mogen geen honden meebrengen.
• Jongeren in groep moeten minstens 16 jaar zijn. Een meerderjarige neemt bij aankomst de
verantwoordelijkheid op voor hun verblijf.
• Kortingen kunnen niet gecumuleerd worden.
• Standaard annuleringskosten in % van de overeengekomen prijs:
15 % inhouding
-meer dan 3 maanden voor aankomstdatum
50 % inhouding
-minder dan 3 maanden voor aankomstdatum
75 % inhouding
-minder dan 2 maanden voor aankomstdatum
90 % inhouding
-minder dan één maand voor aankomstdatum
100 % inhouding
-op de aankomstdatum of bij vervroegd vertrek

F
Dagticket

Diverse sportvelden: tennis, (strand)volley, (strand)minivoetbal, enz. Op aanvraag: laag touwenparcours,
hoog touwenparcours, junior touwenparcours, speleobox, klimmuur, enz.

Een mooie standplaats van 100 m².
Parkeerplaats in de omgeving van de kampeerplaats.
BTW en taksen op het kamperen.
Toegang tot de dagrecreatie tot 12 u. op dag van vertrek.
Tarief geldig voor 4 geregistreerde personen (niet wijzigbaar).

Reserveren
Uw reservatie is pas definitief na volledige betaling van het bedrag toepasselijk voor de gereserveerde
periode. Eén maand voor aankomst moet het volledige verblijf afgerekend zijn, tenzij een andere
vervaldatum op uw rekening staat. Dit bedrag kan gestort worden op volgend rekeningnummer van het
EVAP Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen vzw, met vermelding van het reserveringsnummer:

KBC IBAN BE 42 4175 0324 4154 - BIC KREDBEBB
Welkom!
 EVAP Provinciaal Recreatiedomein

De Lilse Bergen vzw
Strandweg 6
B-2275 Lille-Gierle
 + 32 (0)14 55 79 01
 info@lilsebergen.be

 www.delilsebergen.be

Tarieven 2021
Camping & dagrecreatie

Onder voorbehoud van prijswijzigingen.
Deze folder vervangt alle vorige.
Gedrukt op 100% gerecycleerd papier.

Jeugdkampterrein
Basistarief (min. 7 dagen)
Van 70 t/m 99 personen
Vanaf 100 personen

€ 1,20
per dag per persoon
€ 715,00 per kamp
€ 0,90
per dag per persoon

Campingclubs
Clubkampen vanaf minimum 15 eenheden: 30% korting op het basistarief.

Lille-Gierle | www.delilsebergen.be

