€ Tarieven camping
TOERISTISCHE PLAATSEN - 4 personen en elektriciteit inbegrepen
Maximum 6 personen per plaats

Tarieven per dag
Winterseizoen
Laagseizoen
Hoogseizoen

€
€
€

15,00
22,50
30,00

van 1 januari t/m 31 maart en van 16 november t/m 31 december
van 1 april t/m 30 juni en van 1 september t/m 15 november
van 1 juli t/m 31 augustus

,PSUJOHWSPFHCPFLJOH

€

Kortingen
WBOBGEBHFO
WBOBGBBOFFOHFTMPUFOEBHFO
WBOBGBBOFFOHFTMPUFOEBHFO

15,00

Extra personen per dag (excl. korting)

5%
10%
15%

€ Tarieven camping

6 - 13 jaar

WBOBGKBBS

€
€
€

€
€
€

5,00
3,50
2,50

€
€
€
€
€

185,00
95,00
75,00
235,00
180,00

4,00
3,00
2,00

Arrangementen

KAMPEERAUTOPLAATSEN - 4 personen, water en elektriciteit inbegrepen
1 mei-arrangement
100 m²
Hemelvaartarrangement
Pinksterenarrangement
Winterseizoen
per dag
€ 15,00
Hemelvaart-Pinksterenarrangement
Laagseizoen
per dag
€ 22,50
Herfstarrangement
Hoogseizoen
per dag
€ 30,00

van 30/04 (13 u.) tot 10/05/2021 (12 u.)
48 m²
van 12/05 (13 u.) tot 17/05/2021 (12 u.)
van 21/05
(13 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)
€ 12,00
van 12/05 (13 u.) tot 25/05/2021 (12 u.)
€ 18,00
van 29/10 (13 u.) tot 08/11/2021 (12 u.)
€ 24,00

t.PPJF WFSIBSEFQMBBUTFONFUXBUFSFOFMFLUSJDJUFJUTBBOTMVJUJOH
)PVEFSTWBOFFOHFMEJHFLPSUJOHTLBBSULSJKHFOLPSUJOHPQEF[F
t,PSUJOHFODPOGPSNUPFSJTUJTDIFQMBBUTFO
GOED OM
UBSJFWFO%F[FLPSUJOHJTOJFUHFMEJHPQBSSBOHFNFOUFOFOIFUKBBSFO
WETEN ...
TFJ[PFOUBSJFGFOOJFUDVNVMFFSCBBSNFUBOEFSFLPSUJOHFO
,PSUJOHWSPFHCPFLJOH
€
15,00

ę

SEIZOENPLAATSEN
- 4 personen en 100 kWh elektriciteit inbegrepen
Late
check-out
ZOMERSEIZOEN
#JKSFTFSWFSJOHNFUMBUFDIFDLPVU
XPSEUEFSFTFSWFSJOHPQEFEBH
van
1 mei t/m 30 september
€ 1.750,00
WBOWFSUSFLWFSMFOHEUPUV#JKFFOMBUFSWFSUSFLEBOVXPSEU
automatisch een volledige dag aangerekend (tot volgende dag
WINTERSEIZOEN
V
-BUFDIFDLPVULBOHFSFTFSWFFSEXPSEFOOBBSHFMBOHEF
van
1 oktober t/m
30de
april
€ 890,00
beschikbaarheid
van
gereserveerde plaats.

8JOUFSTFJ[PFO
-BBHTFJ[PFO
)PPHTFJ[PFO

€ 10,00
€ 15,00
€ 20,00

JAARPLAATSEN
- 4 personen of gezinsleden op basis van gezinsattest inbegrepen
(*)
Korting vroegboeking
+BBSUBSJFWFO[JKOFOLFMHFMEJHWPPSFFOCFQFSLUBBOUBMQMBBUTFO
t3FTFSWFSJOHWPPSWFSCMJKGWBONJOTUFOTBBOFFOHFTMPUFO
en per kalenderjaar.
OBDIUFOUJKEFOTMBBHFOIPPHTFJ[PFO
t#FUBMJOHFOLFMWJBCBOLPWFSTDISJKWJOH
€ 1.420,00
t+BBSQMBBUTFOWPPS[JFOWBOOVUTWPPS[JFOJOHFO
t)FUWPMMFEJHFGBDUVVSCFESBHNPFUCFUBBME[JKOWØØSKBOVBSJ
(incl. 180 kWh, 4 m³ water, kabel-TV).
van het betreffende jaar.
t&ÏONBMJHFCJKESBHFOVUTWPPS[JFOJOHFO
€
50,00
t%FLPSUJOHTCPOJTFOLFMHFMEJHWPPSQMBBUTJOHPQEF
t5BSJFGQFSL8I NFFSWFSCSVJL
€
0,30
EPVDIFLBBSU UPFSJTUJTDIFQMBBUTFO PGWFSCSVJLJOEF
4,00
€
t5BSJFGQFSN©XBUFS NFFSWFSCSVJL
campingwinkel (vakantieverblijven).
t%JHJCPYOJFUJOCFHSFQFO

