Ferme Lonensis
Rue Neufmaisons 2
6462 Vaulx-lez-Chimay
Code IBAN BE13 0012 5521 3039
BIC GEBABEBB
Email: herman.van.loon@skynet.be

Om te reserveren:
H. VAN LOON
Oude Schriekse Baan 59
2820 RIJMENAM
Tel 015/ 51.17.04
GSM 0478/88.12.25

INFORMATIE KAMPMOGELIJKHEDEN
I.Lokalisatie

Ferme Lonensis
Rue Neufmaisons 2
6462 VAULX-LEZ-CHIMAY

II. Periodes:
- maanden juli en augustus: liefst per tien dagen ( kortere of langere periodes zijn
mogelijk na overleg )
- buiten maanden juli en augustus (vb tussendoorvakanties of weekends) maar dan
zonder kampterrein en speelweide. Vanaf 1 mei tot 31 oktober.
III. Aanbod tijdens de maanden juli en augustus:
1.Een kampterrein ( kampeerweide grootte +/- 1 ha), met watervoorziening ter
plaatse.
(nota: water 4 € /m³, waartoe meter ter plaatse dient te worden bijbetaald volgens
verbruik)
2.Een slaapaccomodatie met 50 bedden en maximum capaciteit van 60
slaapplaatsen, met sanitair, was- en eetplaats, keuken en speelweide ter grootte
van +/- 1,5 ha.
Op de speelweide mogen maximum 20 personen overnachten.
(nota: water 4 €/m³, electriciteit 0,35 € /kwh en gas dienen te worden bijbetaald
volgens verbruik).
3.Zaal die plaats biedt aan 100 personen (tafels en stoelen inclusief).
GLOBALE PRIJS: 220,00 Euro per nacht.
IV.Aanbod tijdens het jaar:
Enkel de benedenverdieping wordt ter beschikking gesteld met
maximum 20 slaapplaatsen voor de prijs van 100,00 Euro per nacht. De zaal kan
bijgehuurd worden aan 50,00 Euro per dag.
IV. Praktische richtlijnen.
1.Bij reservatie krijgt U een schriftelijk reservatiedocument. Slechts na betaling van een
waarborg van 300,00 Euro (juli en augustus)/ 60 € (door het jaar) is de periode definitief
vastgelegd. Bij aankomst dient het saldo cash betaald te worden of in ieder geval 1 week
op voorhand overgeschreven..
De waarborg dient voor het afrekenen van energiekosten, vuilzakken, hout, schade, enz.
Het resterend bedrag van de waarborg wordt ten laatste veertien dagen na Uw verblijf
teruggestort op Uw rekening en U krijgt een schriftelijke afrekening.
2.Bij het verlaten van het terrein dient alles in de oorspronkelijke staat te worden
achtergelaten. Netheid en properheid zijn van uitzonderlijk belang. Bij niet respecteren
kan de waarborg worden ingehouden.
3.In geen enkel geval kan de eigenaar verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen.
4.Wij verhuren ten vroegste één jaar op voorhand.

