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CAMPINGTARIEVEN PER OVERNACHTING 2018 

 

 

Extra per overnachting: Standaard Actietarief  

Extra persoon vanaf 13 jaar € 3,55 € 2,90 Leeg kampeermiddel (laagseizoen) € 7,90 

Kind t/m 12 jaar € 2,90 € 2,40 Elektra: minimaal 6 Ampère, per kWh € 0,50 

Extra auto of motor € 2,50 € 2,15 Gemeentelijke belastingen p.p.  € 1,00 

Hond (toegestaan mits aangelijnd) € 1,50 € 1,50 Huur Digitenne:  installatiekosten  5,00 € 1,50 

Bijzettentje (max 2x2 mtr.) € 4,25 € 3,45   

Kort bezoek < 4 uur                                        € 1,00 Lang bezoek > 4 uur                                            € 2,00  
2,00 

 
Actietarief in het laagseizoen! 1 maart tot 20 april ~ 21 mei tot 6 juli ~ 3 september tot 3 november 

  

Arrangementen / bijzondere dagen (exclusief elektra) 

1 kampeermiddel + gratis douches en warm water + wifi deels gratis + gemeentelijke belastingen 

 Aankomst ná 13:30 uur Vertrek vóór 11:30 uur 1p - 2p 3p 4p 5p 

Maart (prijs per maand) € 150,- € 174,- € 198,- € 222,- 

April of oktober (prijs per maand) € 229,- € 253,- € 277,- € 301,- 

Juni (prijs per maand) € 375,- € 400,- € 425,- € 450,- 

September (prijs per maand) (aankomst 3 september) € 325,- € 350,- € 375,- € 400,- 

Pasen 30 maart 3 april € 57,- € 67,- € 77,- € 88,- 

Hemelvaart (10 plaatsen) 9 mei 14 mei € 98,- € 117,- € 137,- € 156,- 

Pinksteren (10 plaatsen) 18 mei 22 mei € 78,- € 94,- € 109,- € 125,- 

HePi  9 mei 22 mei € 254,- 
, 

€ 304,- 
, 

€ 355,- 
, 

€ 406,- 
, Overblijven caravan 14 mei 18 mei € 40,- 

Terug naar Toen 31 augustus 3 september € 59,- € 72,- € 86,- € 99,- 

 

Seizoenplaatsen (inclusief 150 kWh elektra, boven de 150 kWh € 0,50 per kWh o.b.v. gemeten meterstanden) 

2 personen + 1 hond + 1 kampeermiddel + gemeentelijke belastingen + gratis douches en warm water + wifi deels gratis 

Voor logees, bezoekers, etc. gelden de normale campingtarieven zoals vermeld in de bovenste tabel 

Voorjaar vrijdag 30 maart t/m zaterdag 30 juni € 700,- 

Najaar maandag 3 september t/m zaterdag 3 november € 490,- 

Heel seizoen vrijdag 30 maart t/m zaterdag 3 november € 1.415,- 

 

Opmerkingen 

Aankomst ná 13:30 uur en vertrek vóór 11:30 uur. Geen geplande aankomsten op zondag. 

Eerder komen of later vertrekken alleen mogelijk na overleg en tegen betaling (zie bovenste tabel). 

Maximaal 1 kampeermiddel + 1 bijzettentje (max. 2x2 mtr.) per kampeerplaats. 

Alle plaatsen zijn voorzien van elektriciteitsmeters (minimaal 6 ampère). Betaling per gebruikte kWh. 

Groepskamperen alleen mogelijk in het laagseizoen en na overleg . 

De kortingen die gelden voor de diverse kortingskaarten en campingpassen zijn reeds verwerkt in het actietarief. 

Grootschalig bezoek van familie en vrienden is niet toegestaan. 

Bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en hun auto op de grasstrook langs de spoorlijn te 
parkeren, of als deze bezet zijn, op de Hulhorstweg tegenover de camping. 

 

WIJ ACCEPTEREN: CONTANT GELD EN 

Kampeerplaats per overnachting (exclusief elektra en gemeentelijke belastingen) Standaard Actietarief 

2 personen + 1 kampeermiddel + gratis douches en warm water + wifi deels gratis € 17,50 € 14,25 

Alleengaande + 1 kampeermiddel +  gratis douche en warm water + wifi deels gratis € 13,95 € 11,35 

Indien de plaats vóór of ná uw bezoek vrij is kunt u in het laagseizoen een ½ dag extra bijboeken voor  €  8,00 


