SEIZOENS OVEREENKOMST QUADENOORD
QUADENOORD 4 6871 NG RENKUM WWW.QUADENOORD.NL

TEL:06-10 68 48 49

Beste kampeerders,
Over enkele maanden hopen we u weer te mogen ontvangen op ons prachtige “Landgoed Quadenoord”
Zoals u misschien op onze site, www.quadenoord.nl , heeft gelezen, wordt er hard gewerkt aan een
herstelplan om de ruïne van de historische watermolen op Landgoed Quadenoord te restaureren.
Tevens worden er dit jaar weer workshops beeldhouwen gegeven, kan men paarden stallen en is er
naast de beeldentuin een trainings- en fysiotherapiepraktijk gevestigd als ook de mogelijkheid voor een
kopje koffie, soep of een ijsje.
Door de verhoging van het Btw-tarief, inflatie en de toeristenbelasting zijn wij helaas genoodzaakt onze
prijzen aan te passen. (afgerond op 0.5 decimaal). Hierdoor zal uw seizoensprijs afwijken van vorige
jaren en de eventueel gewenste (nieuwe!) winterstalling 2019/2020 , €24,00 per m2 bedragen. Graag
verwijs ik naar onze site (www.quadenoord.nl) voor de kampeervoorschriften, de stallingvoorwaarden
als ook een nieuw stalling contract per 2019/20. Het kampeerseizoen loopt dit jaar van 29 maart tot en
met 3 november en de periode voor winterstalling van 1 november tot 1 april. De kleine groene schuur
krijgt een andere bestemming waardoor de daarin gestalde voertuigen/objecten vóór 1 mei opgehaald
dienen te worden. Niet verwijderde goederen worden door de beheerder afgevoerd en vernietigd.
Om toekomstige mailing te kunnen digitaliseren, het verzoek onderstaande contactgegevens volledig in
te vullen en te retourneren via email; info@quadenoord.nl of per post; Quadenoord 4, 6871 NG,
Renkum.
Naam…………………………………………………..

Telefoon/Mobiel ………………..……………………………….…..

Adres…………………………………………………..

Email………………………………….…………………………………....

Postcode……………………………………………..

Soort voertuig/object …………………..………………………….

Plaats………………………………………….………

Kenteken van object …………………………………………..…..

Aan en toebehoren…………………………….

Disselslot met sleutel……………. ja/nee……………………

Het seizoen bedrag 2019 (incl Btw, Tb en milieuheffing) bedraagt voor uw terreinnummer………………..:
ZOMER SEIZOEN

€……………………..

WINTERSTALLING

€……………………...

Graag ontvangen we, met in achtneming van de kampeervoorschriften, uw bevestiging voor reservering
van de vaste plek vóór 1 maart 2019. Betaling van bovenstaand(e) bedrag(en), met vermelding van
naam en terreinnummer dient vóór 25 maart op onderstaande rekening te zijn overgemaakt ;
Ten name van:
Bank rekening nr:

“Kampeerterrein Quadenoord” te Renkum
NL 10 RABO 0113449232
Graag tot ziens, hartelijke groet, Egbert Koker
Tel.

-

Mail: info@quadenoord.nl

