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Toeristisch Kamperen 2017 
 
Onze camping is geopend van 24 maart tot 15 september. U bent van harte welkom. 
 
       Laagseizoen  Hoogseizoen 

Per nacht:      € 20,00   € 24,00 
 

Inbegrepen in deze prijs is: 
 

- 1 caravan/camper of tent 
- 2 personen (persoonsgebonden) 
- Elektra op de standplaats (10 ampère) 
- Toeristenbelasting (à € 1,00 p.p.p.n.) 
- Water op de standplaats 
- 1 auto op de parkeerplaats       
- Gratis internet (geen streaming) 
 
Extra kosten per nacht: 
 

- Per persoon (vanaf 2 jaar)    € 3,50   € 3,50 
- Per hond (uitsluitend aangelijnd)    € 3,00   € 3,00 
- Boot op en/of aan de waterkant   € 3,00   € 3,00 
- Tweede auto op de parkeerplaats   € 5,00   € 5,00 
- Vertrek na 11:00 uur (indien mogelijk)  € 8,00   € 10,00  
- Bijzettentje inclusief 1 persoon   € 6,00   € 8,00 

Trekkerstarief per nacht (max. 3 nachten) 
 

- Trekkerstent zonder elektra & auto (max. 2 pers.) € 12,00   € 15,00 
 
Hoogseizoen & Hoogseizoen (+) 
 

Het hoogseizoen is van zaterdag 1 juli tot woensdag 16 augustus.  
 
Het hoogseizoen (+) is van 24 mei tot 5 juni. In deze periode kan men uitsluitend het Hemelvaart 
en/of Pinksteren arrangement reserveren. Mochten er nog plaatsen vanaf 24 mei beschikbaar zijn, 
dan bedraagt de prijs € 25,00 per nacht voor twee personen, 1 caravan/camper of tent, 
toeristenbelasting, elektra, water op de standplaats, 1 auto op de parkeerplaats en gratis internet. 
 
 
Reserveren 
 

 

Reserveren voor een toeristische standplaats is mogelijk bij een verblijf van minimaal 4 nachten.  
3 weken voor aankomst dient u 100% van het verschuldigde bedrag te hebben betaald.  
Pinnen is niet mogelijk op onze camping.  
 
 
Aankomst & Vertrek 
 

Op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 13:00 uur.  
 
Op de dag van vertrek dient u vóór 11:00 uur uw kampeerplaats te verlaten. De dag vóór vertrek 
kunt u bij de receptie informeren of het mogelijk is om, tegen een gering tarief, uw verblijf te 
verlengen tot 18:00 uur. 
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Korte & Lange Arrangementen 2017 

 

Korte arrangementen: 
 

Inbegrepen in de onderstaande arrangementen: 
 

- 1 caravan/camper of tent 
- 2 personen (persoonsgebonden) 
- Elektra op de standplaats (10 ampère) 
- Toeristenbelasting (à € 1,00 p.p.p.n.) 
- Water op de standplaats 
- 1 auto op de parkeerplaats 
- Gratis internet (geen streaming)  
 
- Pasen     ( 14 april tot  17 april)  €   62,50 
- Hemelvaart*    ( 24 mei  tot  29 mei )  € 135,00 
- Pinksteren*    ( 01  juni tot  05 juni)   € 110,00 
- Hemelvaart & Pinksteren*  ( 24 mei   tot  05 juni)  € 265,00 
 
*) Voor deze arrangementen geldt een vertrektijd tot 18:00 uur in plaats van 11:00 uur. 
 
Extra kosten per nacht: 
 

- Per persoon (vanaf 2 jaar)       € 3,50 
- Per hond (uitsluitend aangelijnd)       € 3,00 
- Boot op en/of aan waterkant       € 3,00 
- Tweede auto op de parkeerplaats      € 5,00 
- Vertrek na 11:00 uur (indien mogelijk)     € 10,00  
 

Lange arrangementen: 
 

Inbegrepen in de onderstaande arrangementen: 
 

- 1 caravan/camper of tent 
- 2 personen (persoonsgebonden) 
- Toeristenbelasting (à € 1,00 p.p.p.n.) 
- Water op de standplaats 
- 1 auto op de parkeerplaats  
- Gratis internet (geen streaming)  
 
- Voorjaars arrangement  ( 24  maart tot  24 mei )  € 460,00 
- Voorjaars arrangement+  ( 24  maart tot  01 juni )  € 595,00 
- Lente arrangement   ( 01  april tot  28 april )  € 250,00 
- Juni arrangement   ( 06  juni      tot  01 juli )      € 380,00 
- Zomer arrangement   ( 10  juni    tot  03 sept.)  € 945,00  
- Nazomer arrangement   ( 14 aug.   tot  15 sept. )  € 485,00 
- September arrangement         ( 25 aug.   tot  15 sept.)  € 260,00 
 
Bij het voorjaarsarrangement(+), juni arrangement, zomer arrangement en nazomer arrangement 
kunt u niet de plaatsen aan de waterkant reserveren. 
 
Extra kosten per arrangement:  
 

- Per persoon (vanaf 2 jaar) per maand     € 19,50 
- Per hond (uitsluitend aangelijnd) per maand     € 19,50 
- Elektraverbruik per KWH       €   0,40  
- Tweede auto op parkeerplaats      € 50,00 
 
De elektriciteitsrekening ontvangt u bij vertrek van de camping, deze dient u per direct contant af te rekenen. 
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Seizoenplaats 24 maart tot 15 september 2017 
 

Standplaats kampeermiddel:     € 1.395,00 

 

Inbegrepen in dit arrangement: 
 

- 1 caravan/camper of tent 
- 2 personen (persoonsgebonden) 
- Toeristenbelasting (à € 1,00 p.p.p.n.) 
- Water op de standplaats 
- 1 auto op de parkeerplaats  
- Gratis internet (geen streaming) 
 
Extra kosten per arrangement:  
 

- Per persoon (vanaf 2 jaar)       € 100,00 
- Per hond (uitsluitend aangelijnd)       € 40,00 
- Bijtentje (max. 5m2)        € 50,00 
- Boot op en/of aan waterkant       € 75,00 
- Elektraverbruik, per KWH       €   0,40  
- Tweede auto op de parkeerplaats      € 50,00 
 
 
De elektriciteitsrekening ontvangt u bij vertrek van de camping, deze dient u per direct contant af te rekenen. 

 
Vanaf 21 maart 2017 heeft u de mogelijkheid om uw caravan te brengen en voortent op te bouwen. U kunt dan 

vanaf 24 maart 2017 overnachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Typ- en drukfouten voorbehoud 

 


