
 

 
 

 
HUURTARIEVEN CAMPINGCOTTAGES 2023 

 

Periode Midweek/weekend Weektarief 

01/04 – 07/04 € 201,50 € 336,00 

07/04 – 11/04 (Pasen) € 224,00  

11/04 – 14/04 € 144,00  

14/04 – 15/05  € 201,50 € 336,00 

15/05 – 17/05 €   96,00  

17/05 – 22/05 (hemelvaart) € 340,00  

22/05 – 26/05 € 201,50  

26/05 – 30/05 (Pinksteren) € 272,00  

30/05 – 02/06 € 144,00  

02/06 – 30/06  € 201,50 € 336,00 

30/06 – 07/07  € 250,00 € 416,50 

07/07 – 28/08 € 357,00 € 595,00 

28/08 – 11/09 € 250,00 € 416,50 

11/09 – 30/10 € 201,50 € 336,00 
Genoemde prijzen zijn inclusief toeristenbelasting, 4-5 personen, één auto, verbruik van water, elektra, gas en wifi 

 

Losse nacht:     € 70,00 
Zowel in de 4- als 5-persoons cottage mogelijk maar alleen buitenom juli, augustus, Pasen, 
Hemelvaart of Pinksteren. U kunt dan zelf uw aankomst- en vertrekdag en het aantal overnachtingen 
bepalen, uiteraard voor zover mogelijk binnen onze planning.  

Huisdier:    € 8,50 per nacht / €45,00 per week 
Maximaal één huisdier toegestaan. Het is niet mogelijk om beddengoed te huren i.c.m. een huisdier. 

Beddengoed:    € 8,50 per persoon 
Beddengoed bestaat uit een kussen, dekbed en bedlinnen. Het is niet mogelijk om beddengoed te 
huren in combinatie met een huisdier. Als u beddengoed bij aankomst wilt bijboeken dan zijn de 
kosten €8,00 per persoon. 

2e auto op bezoekersparking:  € 3,00 per nacht 
 

Aankomsttijden:  tussen 15.30 en 18.00 uur; In juli & augustus kunt u aankomen tot 20.00 uur. 
Vertrektijden:  tussen 09.00 en 10.30 uur 

 

U heeft een slagboomsleutel nodig om bij de cottage te kunnen parkeren, op de 
slagboomsleutel zit een borg van €35,00. Deze kunt bij aankomst alleen contant voldoen, er is 
geen pinautomaat. De borg van de slagboompas kunnen we inhouden als de accommodatie 
niet schoon of in correcte staat is achtergelaten. 
 

De cottage is compleet ingericht en heeft een badkamer met douche en toilet, een keuken met fornuis en koelkast, 
een zithoek met televisie en twee slaapkamers met twee eenpersoonsbedden. De bedden kunnen tegen elkaar 
geschoven worden. De 5-persoons heeft in één slaapkamer een stapelbed. Er is verwarming aanwezig. De cottage 
staat op een grasveld omringt door een heg, voor de cottage is een terras met picknicktafel. Hand- en theedoeken 
zijn niet aanwezig. Het is niet toegestaan om te frituren, gourmetten e.d. in de cottage. Buiten barbecueën is 
toegestaan. Bij vertrek dient u de accommodatie schoon achter te laten. 
 

Wilt u reserveren, dat kan telefonisch, per e-mail of via onze website. Na uw reservatie ontvangt u per email de 
bevestiging. Zodra u geboekt heeft, wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Uiterlijk een maand voor 
uw incheckdatum dient u het tweede deel te betalen. Indien u reserveert binnen zes weken voor de aanvang van de 
huurperiode dan graag het volledige bedrag aan ons over te maken. U ontvangt geen bevestiging van de betalingen. 
Let op: Er is geen pinautomaat aanwezig!  

 
 

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden. Wolphaartsdijk, december 2022 

Wij raden het 

afsluiten van 

een 

annulerings-

verzekering 

aan! 


