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PRIJSLIJST KAMPEREN 2022
Het kampeerterrein is geopend van 01-04-2022 t/m 28-10-2022. In de periode 8 juli t/m 26 augustus is er uitsluitend
weekverhuur en wordt er alleen gewisseld op vrijdag. Wij verhuren niet aan groepen jongeren onder de 21 jaar.
Kamperen (plaats 155 m2), incl. 2 personen
Periode 15-07 t/m 05-08-2022

€ 39,65 p.n.
€ 41,20 p.n.

Extra personen

€ 4,25 p.p.p.n.

Kinderen tot 3 jaar

gratis

Prijzen zijn incl. privésanitair, kabel TV en 1 auto.
Reserveren is mogelijk bij verblijf van minimaal 3 nachten.

BIJKOMENDE KOSTEN

AANKOMST & VERTREK

Reserveringskosten
Toeristenbelasting
Borg privé sanitair
Elektra (10 amp.)

U kunt vanaf 14.00 uur op de plaats terecht.
Uw kampeermiddel dient altijd evenredig aan de boomsingel
geplaatst te worden. Op de vertrekdag dient u de plaats voor
12.00 uur verlaten te hebben en de sanitairunit schoon en
droog achter te laten. Een servicezakje is aanwezig.
Elektrische kachels en partytenten zijn niet toegestaan.

€ 18,- per plaats
€ 2,25 p.p.p.n. (tarief onder voorbehoud)
€ 20,€ 0,53 p/kWu

OVERIGE TARIEVEN
Bijzettent (max. 3m2)
Huisdier (max. 1)
Optie voor volgend jaar
Extra auto

gratis
€ 4,- p.n.
€ 50,- per plaats
€ 2,- p.n.

AUTO’S
Wij hebben een autovrij terrein. U kunt alleen op de dag
van aankomst en vertrek het terrein op voor in- en uitladen
met uw auto.

WEEKAANBIEDING

HUISDIEREN

(tot 1 juli en na 26 augustus)
Incl. 2 personen en stroomverbruik. Excl. toeristenbelasting.

Uw huisdier (max. 1) is uitsluitend aangelijnd toegestaan.

PERIODE
1 week
2 weken
3 weken
Daarna € 150,- per week

PRIJS
€ 230,€ 425,€ 587,-

* Bij gebruik aanbieding vervallen alle andere kortingen.

BEZOEK
Het is niet toegestaan niet ingeschreven gasten bij u te
laten overnachten zonder toestemming van de beheerder.
Maximaal 1 bijzettent is mogelijk.

RESERVEREN
Na uw reservering ontvangt u een bevestiging.
Uw reservering wordt definitief na het voldoen van uw
eerste betalingstermijn. Wij adviseren u deel te nemen
aan het annuleringsfonds. Deelname dient bij boeking
te geschieden.

U kunt gratis gebruik maken van WiFi

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Recron van toepassing.

