
  Hier beleef je een topvakantie in groep!  



2023

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, 

jeugdkoren, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 400

Kajuit 60 p. € 400

Ark 85 p. € 625

Sloep + Kajuit 120 p. € 800

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 425

2023

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, 

jeugdkoren, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 440

Kajuit 60 p. € 440

Ark 85 p. € 688

Sloep + Kajuit 120 p. € 880

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 568

2023

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, 

buitenlandse jeugdgroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 420

Kajuit 60 p. € 420

Ark 85 p. € 656

Sloep + Kajuit 120 p. € 840

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 496

2023

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, 

buitenlandse jeugdgroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 462

Kajuit 60 p. € 462

Ark 85 p. € 722

Sloep + Kajuit 120 p. € 924

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 646

2023

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, 

familiegroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 500

Kajuit 60 p. € 500

Ark 85 p. € 781

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 000

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 781

2023

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, 

familiegroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 550

Kajuit 60 p. € 550

Ark 85 p. € 859

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 100

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 959

 Tarieven 2023 - per 24 uur  
Weekends, kleine schoolvakanties en midweken

  Tarieven 2023 - per 24 uur   
Zomer (juli en augustus)



  Tarieven 2024 - per 24 uur  
Weekends, kleine schoolvakanties en midweken

  Tarieven 2024 - per 24 uur  
Zomer (juli en augustus)

2024

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, 

jeugdkoren, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 415

Kajuit 60 p. € 415

Ark 85 p. € 645

Sloep + Kajuit 120 p. € 830

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 475

2024

Jeugdwerk
jeugdbewegingen, jeugddiensten, 

jeugdkoren, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 457

Kajuit 60 p. € 457

Ark 85 p. € 710

Sloep + Kajuit 120 p. € 913

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 623

2024

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, 

buitenlandse jeugdgroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 436

Kajuit 60 p. € 436

Ark 85 p. € 677

Sloep + Kajuit 120 p. € 872

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 549

2024

Andere jeugd
scholen, jeugdsportverenigingen, 

buitenlandse jeugdgroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 479

Kajuit 60 p. € 479

Ark 85 p. € 745

Sloep + Kajuit 120 p. € 959

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 704

2024

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, 

familiegroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 519

Kajuit 60 p. € 519

Ark 85 p. € 806

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 038

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 1 844

2024

Andere groepen
sportverenigingen, verenigingen, 

familiegroepen, ...

tarief per nacht

Sloep 60 p. € 571

Kajuit 60 p. € 571

Ark 85 p. € 887

Sloep + Kajuit 120 p. € 1 141

Ark + Kajuit + Sloep 205 p. € 2 028



Meer info?  bivak.nzvakanties.be.

Vragen of reservering? info@bivakhuishogeduin.be

Praktisch

• Unit beschikbaar vanaf 16u. 

Unit verlaten vóór 10u.

• Bagageopslag is mogelijk.

• Breng je eigen slaapzak, onderlaken en kussensloop mee.

• Vergeet de eindschoonmaak niet!

  Praktische informatie 

Ontdek ook ons Bivakhuis Le Mont-Pelé in Durbuy.

bivak.nzvakanties.be

Maaltijden

Prijslijst per groepstype 

• Je verblijft standaard in zelfkookformule. Je kan maaltijden  

reserveren tegen voordeeltarief, meldt dit op moment van jullie 

reservering.

• Alle maaltijden worden genuttigd in het groepsrestaurant in ons 

hoofdgebouw.  
 

  Maaltijden 

Tarieven 2022 -12 j. +12 j.

Ontbijt € 7,00 € 7,00

Middagmaal € 4,50 € 5,50

Avondmaal (3-gangen) € 7,00 € 8,00

Volpension € 20,00 € 22,00

Jeugdwerk & andere jeugd

Andere groepen

Per persoon per nacht

Tarieven 2022 +12 j.

Ontbijt € 8,00

Middagmaal € 7,00

Avondmaal (3-gangen) € 10,00

Per persoon per nacht



Meer info?  bivak.nzvakanties.be.

Vragen of reservering? info@bivakhuishogeduin.be

  Praktische informatie   Praktische informatie 

Ontdek ook ons Bivakhuis Le Mont-Pelé in Durbuy.

bivak.nzvakanties.be

Inbegrepen: 

•     Wifi

•     Projector en scherm

•     2 fietsen met aanhangwagentje per unit 

Niet inbegrepen* : 

•    Dossierkosten: € 10,00 per reservering

•    Energiekost: gas, elektriciteit en warm en koud water afhankelijk van   

   verbruik  

    (kosten - zie volgende pagina)

•    Afvalforfait (voor gebruik van containers en vuilniszakken): 

   De Ark: € 11,00 per dag 

   De Sloep & De Kajuit: € 9,00 per unit per dag

•    Eindschoonmaak

•    Schadekosten

•    Waarborg

*Tarieven 2022

Extra diensten

• Dranken

• Broodbestellingen

• BBQ + houtskool

• BBQ pakket

• Vieruurtje 
 

• Garnalenvisser

• Natuurgids

• Gocart (30 of 60 min)

• Toeristentreintje

• ... 
 

Extra’s

Activiteiten

Reserveer minimum 2 weken op voorhand  

je extra’s en benodigheden. 

Reserveer minimum 3 maanden op voorhand je activiteiten.



Meer info?  bivak.nzvakanties.be.

Vragen of reservering? info@bivakhuishogeduin.be

  Facturatie & annulering   Praktische informatie 

Ontdek ook ons Bivakhuis Le Mont-Pelé in Durbuy.

bivak.nzvakanties.be

Voorschot 

• 25 % van de totale verblijfsprijs (verblijf + maaltijden)  
300 dagen voorafgaand aan het verblijf.

• Bij reservering minder 90 dagen 
voor aankomstdatum, betaling van de totale verblijfskosten (verblijf + 

maaltijden).
• Het voorschot dient betaald te worden op volgende  

ING rekeningnummer: BE75 3101959850 51
• Het betaalde voorschot garandeert je verblijf.

• Facturatiegegevens bezorg je ons op het ogenblik van de reservering.

• Tussen 250 en 90 dagen voor aankomst: 25 % van de totale verblijfsprijs
• Minder dan 90 dagen voor aankomst: 100% van de totale verblijfsprijs

• In de huidige context van onstabiele energiekosten (gas & elek-
triciteit), behoudt Bivakhuis Hoge Duin zich het recht voor om de 
hierboven vermelde tarieven aan te passen volgens het tarief dat van 
toepassing zal zijn op het moment van de afsluiting van de kosten 
van uw verblijf.

Voorschot 

Annulering

Facturatie

Onze tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Onze tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Schoonmaak

Energie- en waterkost

• Tijdens jullie verblijf dienen jullie zelf het bivakhuis proper te houden.

• Bij vertrek dienen jullie te vegen en dweilen, alle vuilbakken te ledigen 

en het sanitair volledig te poetsen. Of kies voor een eindschoonmaak 

tegen betaling én ontzorg je!

• Betalende (natte) eindschoonmaak (toeslag op zon- en feestdagen): 

   

 

Bij deze schoonmaak dienen jullie enkel nog te vegen en  

alle vuilbakken te ledigen.   
Vraag deze schoonmaak minimaal 2 weken op voorhand aan! 

Prijs/eenheid

Elektriciteit (incl. 21 % btw) € 0,43/ Kwh

Gas (incl. 21 % btw) € 1,75 / m3

Koud water (incl. 6 % btw) € 6,50/ m3

Warm water (incl. 6 % btw) € 8,25 / m3

De Ark: € 375,00 per unit 
 De Sloep & De Kajuit: € 245,00 per unit



Meer info?  bivak.nzvakanties.be.

Vragen of reservering? info@bivakhuishogeduin.be

  Waarborg & veranderbeleid   Vragen? 

Ontdek ook ons Bivakhuis Le Mont-Pelé in Durbuy.

bivak.nzvakanties.be

 

Nog vragen?
Contacteer ons via info@bivakhuishogeduin.be.

We helpen jullie graag vrijblijvend verder met  
jullie groepsreservering.

• € 500 (1 unit), € 750 (2 units) en € 1000 (3 units)

• Te betalen ten laatste 1 maand voor de eerste verblijfsdag via 

overschrijving op rekeningnumme: BE75 3101959850 51 met 

als referentie waarborg + naam unit +  reserveringsnummer

Waarborg

Onze tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

Veranderbeleid

Het veranderbeleid voor groepen bepaalt de verhouding tussen het aantal 
deelnemers aan een verblijf op het ogenblijk van de reservering

• Volgende voorwaarden zijn van toepassing:
 a. Tot 365 dagen voor de aankomstdatum: gratis aanpassing van 
 het antal deelnemers.

 b. Tussen 365 dagen en 1 maand voor de aankomstdatum: 
 10 % afwijking van het aantal gereserveerde deelnemers toegestaan.
 
 c. Tussen 1 maand en de aankomstdatum: 5 % afwijking van het  
 aantal gereserveerde deelnemers toegestaan.


