CAMRAS tarieven met ingang van april 2022 (v1)
Donateurs Stichting CAMRAS

donateur
junior donateur
GROEPEN OP AFSPRAAK
(rondleidingen en demonstratie
in radiotelescoop en Mullerhuis)
volwassen
scholier, student, scout, jeugd
kind (begeleid)
(junior) donateur
Prijs van alle deelnemers samen
in een groep bedraagt

leeftijd
(jaar)

≥ 25
< 25

minimum jaarlijkse bijdrage (in €)
(per kalenderjaar)
(nieuwe donateurs aangemeld
na 1 juli voor de rest van het
lopende kalenderjaar)
20,00
10,00
12,00
6,00

leeftijd
(jaar)

≤ 24 personen
entree (€ / persoon)

> 24 personen
entree (€ / groep)

≥ 25
6 - 24
<6

6,00
3,00
gratis
gratis voor 2 personen

op aanvraag
op aanvraag
n.v.t.
op aanvraag

minimaal € 50,00

minimaal € 50,00

Voor een groepsrondleiding op afspraak gelden de Regeling en de Disclaimer op
http://www.camras.nl/bezoekersinfo/rondleidingen/#regeling-disclaimer.

BEZOEKERS
TIJDENS VASTE OPENINGSTIJDEN
volwassen
jeugd
kind (begeleid)
(junior) donateur

leeftijd
(jaar)
≥ 25
6 - 24
<6

in radiotelescoop en Mullerhuis
entree (€ / persoon)
6,00
3,00
gratis
gratis voor 2 personen

buiten hek bij
publieksborden
gratis
gratis
gratis
gratis

Er kan niet worden gepind.
Disclaimer
Weersomstandigheden en storingen in de apparatuur kunnen een demonstratie verhinderen.

TELESCOOPTIJD GEBRUIKERS
(reserveringen en voorstellen via
Programma Commissie)
volwassen
scholier, student (voor werkstuk)
scout, jeugd
donateur
(junior) donateur
CAMRAS vrijwilliger

leeftijd
(jaar)

individueel of groepen (maximaal 6 personen)
minimumtarief (€ / persoon)

≥ 25
6 - 24
6 - 24
≥ 25
6 - 24

50,00
gratis
25,00
25,00
12,00
gratis

Disclaimer
Een gebruiker van de Dwingeloo Radiotelescoop mag onder deskundige begeleiding deelnemen aan
radioastronomische - of radioamateur-experimenten met de radiotelescoop en heeft het recht om zelf
experimenten voor te stellen.
Telescooptijd wordt toegekend op basis van beschikbaarheid van de radiotelescoop en uitvoerbaarheid van het
voorgestelde project.
Radioamateur-experimenten dienen te voldoen aan de zendvergunning van CAMRAS en de geldende afspraken
over het gebruik met ASTRON.
Radioamateur uitzendingen gedaan met de Dwingeloo Radiotelescoop worden altijd verricht onder de
roepnaam (call sign) PI9CAM van de telescoop.
Het minimumtarief voor telescooptijd is een starttarief. Omvangrijke projecten over een langere periode of die
veel telescooptijd vragen of bijzondere aanpassingen van apparatuur of software zijn duurder.

