Toeristenbelasting
op het grondgebied van de stad Wertheim

Waarom toeristenbelasting?
Herstellingsoorden en andere toeristische gemeenten mogen toeristenbelasting heffen om hun kosten voor het tot stand
brengen en onderhouden van de inrichtingen die dienen voor herstelling te dekken.
Wie moet toeristenbelasting betalen?
Alle personen die in de stad verblijven en geen inwoner van de stad zijn moeten toeristenbelasting betalen.
Hoe hoog is de toeristenbelasting?
De toeristenbelasting bedraagt per persoon en overnachting euro 1,00. De toeristenbelasting komt bovenop de prijs per
nacht. Hiervoor dient u een gastenkaart in te vullen.
Wie heeft ontheffing van de toeristenbelasting?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Niet-inwoners die de stad niet langer dan een dag bezoeken (dagjesmensen).
Kinderen tot en met 16 jaar
Familiebezoekers van inwoners die bij de inwoners verblijven en geen gebruik maken van de kuurinstellingen c.q.
evenementen bezoeken.
Deelnemers aan congressen, bijscholings- en cursussen in de gemeente, voor zover deelname helemaal of voor het
grootste gedeelte beroepsgerelateerd is.
Niet-inwoners die de stad beroepsmatig bezoeken voor de duur van hun beroepsmatig verblijf (monteurs, etc.), § 43
lid 2, KAG (Duitse ziekenhuizenwet).
Inwoners van partnersteden en deelnemers van een schooluitwisseling.
Inwoners uit het registratiegebied waarvan het zwaartepunt van hun leefsituatie in een andere gemeente ligt
(personen met een tweede huis in Wertheim).
Zieken en zwaargehandicapten die niet in staat zijn herstellingsinstellingen of evenementen te bezoeken en dit via
een doktersattest kunnen bewijzen, net als zwaargehandicapten die een bewijs hebben van vermindering van de
verdiencapaciteit van minimaal 80 %.
Begeleiders van zwaargehandicapten en zieken indien de noodzakelijkheid van een begeleider is vastgesteld door
een overheids- of doktersattest en de begeleider zelf geen gebruik maakt van de kuurfaciliteiten.

Wie krijgt een gastenkaart?
Alle personen die toeristenbelasting moeten betalen en hier dus niet van zijn vrijgesteld, hebben recht op een
gastenkaart.
Van welke aanbiedingen kan in Wertheim gebruik worden gemaakt met de gastenkaart?
Met de gastenkaart krijgen toeristen bij de volgende instellingen in Wertheim de entree gratis of met korting:
• Grafschaftsmuseum:
€ 1,00 korting op entree
• Publiek Rondleidingen in de stad en/of burcht- € 0,50 korting per persoon/rondleiding
Nachtwaker tours:
• Museum “Schlösschen im Hofgarten”:
€ 1,50 korting op entree
• Glasmuseum:
€ 0,50 korting op entree
• Rit Burgbähnle:
€ 0,50 korting per rit
• Tourist-Information:
€ 3,00 korting op het gebruik van e-bikes (per dag)
• (Overdekt en openlucht) zwembad:
€ 0,50 korting op entree
• Reederei Henneberger,
Rondvaart op de Main
€ 1,50 korting per persoon/ tocht
• Wonnemar Marktheidenfeld:
10% korting op de reguliere entree
• Bezoek Kloster Bronnbach:
€ 1,00 korting op entree
• Toppels Haus:
€ 0,50 korting op entree
• Klimpark Wertheim:
gratis alcoholvrij drank met ticket
• Gratis pendelbus naar de Chic Outlet Shopping Wertheim Village, Erwin Hymer World en Art of Chocolate
Dit dienstenpakket staat ook op de gastenkaart vermeld.
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