KAMPEERTARIEVEN 2019 PER OVERNACHTING
All-in comfortkampeerplaats voor een gezin (= incl. één auto,
Hoogseizoen Laagseizoen
één kampeermiddel, (dit is: tent, caravan of camper), water,
29/5 t/m 11/6
Overige
afvoer, elektriciteit (6A), CAI aansluiting, wifi, toeristenbelasting)
05/7 t/m 18/8
periodes
Met 1 of 2 personen
€ 25,00
€ 18,00
Met 3 personen
€ 28,00
€ 21,00
Met 4 personen
€ 31,00
€ 24,00
Fiets-trekkers-plaats met 1 of 2 personen
€ 16,00
€ 13,00
Met 1 of 2 personen met privé sanitair
€ 35,50
€ 27,00
Met 3 personen met privé sanitair
€ 38,50
€ 30,00
Met 4 personen met privé sanitair
€ 41,50
€ 33,00
LET OP: Bij een comfortplaats met privé sanitair geldt een minimum van 3 overnachtingen. Bij privé
sanitair beschikt u over een eigen douche, toilet en wastafel op uw eigen plaats.
Arrangementen:

Comfortplaats

voor één gezin van maximaal 4 personen per kampeerplaats, excl. huisdier. Voor
huisdieren enz. komt er nog een bedrag per overnachting bij, zie overige tarieven.
Meivakantie (7 nachten naar keuze tussen 26 april en 05 mei)
Hemelvaart (29 mei t/m 02 juni 17.00 uur)*
Pinksteren (7 juni t/m 10 juni 17.00 uur)*
Hemelvaart en Pinksteren (29 mei t/m 10 juni 17.00 uur)
Mei- maand (1 t/m 29 mei excl. verbruik elektra & water)
Juni- maand (3 t/m 30 juni excl. verbruik elektra & water, incl. Pinksteren)
Juli of augustus- maand (1 t/m 31 excl. verbruik elektra & water)
Naseizoenplaats (vanaf 26 augustus tot 1 okt. excl. verbruik elektra & water)
September- week (7 nachten naar keuze in september)

€ 126,00
€ 126,00
€ 98,00
€ 252,00
€ 287,00
€ 330,00
€ 490,00
€ 295,00
€ 119,00
* Tijdens deze arrangementsperioden zijn geen reserveringen per dag mogelijk.
Overige Tarieven:
Extra persoon (per overnachting, kinderen tot 1 jaar gratis)
Hond (per overnachting, mits aangelijnd op de camping)
Aanhangwagen / boot (per overnachting)
Upgrade naar 10 Ampère (niet op alle plaatsen mogelijk, per overnachting)
Leegstaand kampeermiddel (per overnachting, zonder elektra, niet mogelijk in

Privé sanitair
€ 189,00
€ 173,25
€ 134,75
€ 336,00
€ 430,00
€ 480,00
€ 725,00
€ 405,00
€ 182,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 2,00
€ 7,50

hoogseizoen en met privé sanitair)

Douche in openbaar toiletgebouw (6 minuten)
Borgsom slagboompas
Elektra bij maandarrangementen (per kwh)
Voorkeursboeking

€ 0,50
€ 35,00
€ 0,39
€ 10,00

Verdere wetenswaardigheden:
U kunt aankomen tussen 13.30 uur en 20.00 uur. U heeft een slagboomsleutel nodig, hier zit een borg op
van €35,00. Deze kunt bij aankomst alleen contant voldoen, er is geen pinautomaat. Vertrekken kan
tussen 9.00 en 11.30 uur. Buiten het hoogseizoen kunt u soms in overleg van deze regels afwijken.
Bezoek is overdag gratis; mits de bezoeker zich meldt bij de receptie. Als dit niet gebeurt kost het
Wij raden het
bezoek € 3,00 per persoon. Wilt u reserveren, dat kan telefonisch, per e-mail of via de website. U
afsluiten van een
krijgt dan een reserveringsbevestiging toegestuurd per e-mail. Wij vragen een voorschot van €50,00
per gereserveerde plaats. Het resterende bedrag dient één maand voor aankomst overgemaakt te
annuleringsworden. U ontvangt geen bevestiging van de betalingen.

verzekering aan!

LET OP: er is geen Pinautomaat aanwezig!

