
 Tarief  2019  groepsaccommodaties ’t Caves 
 Hoog tarief   Laag tarief 

 April, mei, juni, september, 

oktober 

Januari, februari, maart, juli, 

augustus, november, december 

De Linden  
Basis prijs t/m 50 personen 

     

Weekend prijs per nacht € 548,- € 484,- 

Midweek prijs per nacht € 430,- € 370,- 

Vaste kosten € 175,- € 175,- 

Aanbetaling € 350,- € 350,- 

Extra personen € 8,- € 8,- 

Toeristenbelasting 6.5% v.d. huur 6.5% v.d. huur 

De Plantaan 
Basis prijs t/m 30 personen 

  

Weekend prijs per nacht € 462,- € 396,- 

Midweek prijs per nacht € 320,- € 272,- 

Vaste kosten € 175,- € 175,- 

Aanbetaling € 325,- € 325,- 

Extra personen € 8,- € 8,- 

Toeristenbelasting 6.5% v.d. huur 6.5% v.d. Huur 
 

Alle prijzen zijn gebaseerd op zelfverzorging, verzorging van maaltijden is ook mogelijk. 

Voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gelden de weekend prijzen en minimaal 3 

overnachtingen. Voor Kerst en Oud op Nieuw gelden de weekend prijzen en minimaal 2 

nachten hoogtarief. 

Een weekend is van vrijdag 17.00 uur tot zondag 17.00 uur, een weekend valt in de maand 

indien de zaterdag in de maand valt. 

Een midweek is van 12.00 uur (dag van aankomst) tot 12.00 uur(dag van vertrek), een 

midweek valt in de maand indien de woensdag in de maand valt. 

U dient zelf te zorgen voor lakens, dekbed of slaapzak en kussen. De accommodatie dient in 

goede staat en bezemschoon te worden opgeleverd. Op de dag van aankomst dient de 

contactpersoon een deelnemerslijst aan ons te overhandigen. De contactpersoon dient de 

groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende regels. Indien de contactpersoon en/of de 

groepsleden de verplichting niet nakomen zoals deze in de huisregels of de voorschriften 

staan vermeld, kan met onmiddellijke ingang de overeenkomst worden opgezegd. U kunt ons 

niet aansprakelijk stellen voor diefstal, ongeval of schade in en rond de accommodatie. 

Annuleringsregeling 

In geval van annulering is de contactpersoon een vergoeding verschuldigd: 

- Bij annulering tot 6 maanden voor aanvang 25% van de huurprijs. 

- Bij annulering tot 4 maanden voor aanvang 50% van de huurprijs. 

- Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang 75% van de huurprijs. 

- Bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang 90% van de huurprijs. 

                  Reserveren 
• Informeer of de door u gekozen datum nog vrij is. 

• Stuur vervolgens de overeenkomst (binnen 14 dagen) naar ons op. 

• Maak vervolgens (binnen 30 dagen) de aanbetaling aan ons over. 

(s.v.p. bij aanbetaling groepsnaam en datum van aankomst vermelden) 

• U ontvangt van ons een bevestiging zodra wij uw aanbetaling hebben 

ontvangen. 

 



Reglement Groepsaccommodaties  ’t Caves 
 

Wij vinden het niet leuk u al meteen lastig te vallen met allerlei ge- en verboden. Om een 

prettige sfeer en een veilige omgeving voor u en ons te behouden hebben wij een aantal regels 

opgesteld, wij gaan er van uit dat u zich daaraan zult houden. 

 

- In de slaapvertrekken mag men niet roken, eten en drinken. 

- Het is verboden bedden en matrassen te verplaatsen. 

- De slaapvertrekken dienen niet als speelkamer te worden gebruikt. 

- In de slaapvertrekken zijn geen huisdieren toegestaan en op het terrein dienen de 

dieren aangelijnd te zijn 

- Auto’s dienen geparkeerd te worden op het parkeerterrein 

- Het is verboden het erf en andere bedrijfsgebouwen te betreden zonder toestemming 

van de eigenaar 

- Hebt u een bosspel? Gebruik hiervoor de juiste plaats en overleg dit met de eigenaar. 

- Er mogen geen stoelen en tafels voor de nooduitgangen geplaatst worden. 

- Er mogen geen versieringen of verduisteringen voor lampen en noodverlichting 

gehangen worden. 

- Gebruik blusmateriaal alleen als dit noodzakelijk is, dit geld ook voor de brandhaspel. 

- Een kampvuur per groep is toegestaan maar alleen op de daarvoor bestemde plaats en 

in de daarvoor bestemde bak. Overleg dit met de eigenaar. 

- In de accommodatie bevind zich een digitale schotel met tuner. Deze tuner bevat een 

smartcard. Bij verlies van deze smartcard wordt deze in rekening gebracht. 

- Houdt afval zoveel mogelijk gescheiden (glas, papier, blik, plastic, GFT.). 

- Er mogen buiten geen geluidsinstallaties worden gebruikt of in overleg met eigenaar. 

Na 23.00 uur mogen er geen buiten activiteiten  worden gehouden m.u.v. een 

dropping. Bij vertrek en terugkomst moeten de groepen stil zijn. Na 23.00 uur breng 

het geluidsniveau omlaag en houd ramen en deuren zo veel mogelijk gesloten i.v.m. 

geluidshinder. 

- Maximale snelheid op ons terrein is 10 KM/uur. 

- Gebruik het laatste uur voor vertrek om alles weer schoon en netjes te maken, dit geld 

ook voor buiten het gebouw. 

- Indien wij het noodzakelijk achten kunnen wij komen controleren op de uitvoering 

van onze regels. 

- Het verblijf op ons bedrijf is geheel voor eigen risico, wij stellen ons niet 

aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van uw eigendommen of persoonlijke 

ongelukken. 

 

Hebt u problemen of andere boodschappen kom dan gerust naar ons toe wij proberen u zo 

goed mogelijk van dienst te zijn. 

 

Golf & Recreatiepark ’t Caves 
Veneind 5 

5513 NE Wintelre 

Tel. 040 2051805 

Mobiel 06 13471881 

IBAN NL41Rabo01581.40.745 

Email info@hetcaves.nl 

www.hetcaves.nl 

 

http://www.hetcaves.nl/

