
Tarieven 
Deze tarieven worden gehanteerd voor reservaties die aangemaakt worden vanaf 1 januari 2022. De huurprijs wordt berekend per nacht 
(behalve dagverhuur) voor het gebruik van de accommodatie zoals omschreven op de website en is exclusief de verbruikskosten*. 

2022 

 Bedden CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 CATEGORIE 3 DAGVERHUUR 
Graalkasteel** 93 € 470 € 517 € 611 € 258,5 
Monsalvaet** 53 € 320 € 352 € 416 € 176 
Parsifal 40 € 246 € 271 € 320 € 135,5 
Lanceloot*** 22 € 158 € 174 € 205 € 87 

 

2023 | 2024 

 Bedden CATEGORIE 1 CATEGORIE 2 CATEGORIE 3 DAGVERHUUR 
Graalkasteel** 93 € 470 € 517 € 611 € 258,5 
Monsalvaet** 53 € 320 € 352 € 416 € 176 
Parsifal 40 € 246 € 271 € 320 € 135,5 
Lanceloot*** 22 € 158 € 174 € 205 € 87 

 

 Categorie 1: alle erkende (lokaal, regionaal of internationaal) jeugdwerkverenigingen binnen en buiten Vlaanderen. 
 Categorie 2: andere jeugdgroepen zoals scholen, studentenverenigingen, jeugdsport of zorggroepen. 
 Categorie 3: alle groepen die niet onder categorie 1 of 2 vallen, zoals families en vrienden, volwassen verenigingen, collega’s … 
 Dagverhuur: het gebruik van de polyvalente ruimtes, toiletten, keuken en buitenruimte tussen 8 en 17u. Enkel mogelijk van 

maandag tot donderdag. Opgeruimd en veegschoon bij vertrek, de natte eindschoonmaak is inbegrepen. 



 

 

Wat je ook moet weten over de prijzen:  

 voor een verblijf in het weekend worden minstens 2 overnachtingen aangerekend.  
 Tijdens de kampzomer gelden vaste verhuurperiodes van 10 nachten voor het Graalkasteel, Monsalvaet en Parsifal: 11-21 juli, 21-31 

juli en 31 juli - 10 augustus.  
 In onze huizen kook en poetst je zelf. Is de schoonmaak onvoldoende bij het vertrek, dan betaal je € 35 per gepresteerd uur 

poetswerk door de eigen medewerkers.  
 Matrasovertrek en kussensloop zijn verplicht zelf mee te brengen (huurprijs € 6,5 per verblijfsperiode). 

Vragen over de tarieven? Contacteer ons via 0475/ 24 29 15 of info@ksahemen.be 

 

 

 

*      Verbruikskost per persoon per nacht voor afval, energie en water: € 1,7 (richtprijs onder voorbehoud, gebaseerd op de effectieve  
        gemiddelde kost per overnachting) 
**   Extra overnachtende personen in tenten of extra slaapvloer (tot de omschreven maximale capaciteit) betalen geen meerprijs, enkel de 
        verbruikskost* per persoon per nacht.  
*** Korting van 20% op de huurprijs van Lanceloot wanneer met gehuurd in combinatie met één van de andere huizen. 

 


