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Prijslijst Kamperen 2022  aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek vóór 11.00 uur*.  

Onze kampeerplaatsen zijn allemaal comfortplaatsen met 16 ampère stroom aansluiting, CAI-aansluiting en water- aan en 

afvoer. Er zijn plaatsen in ‘het laantje’ beschikbaar, maar ook op verschillende veldjes (met speeltuin). We beschikken tevens 

over een veldje wat huisdiervrij is (311 t/m 324). Aankomst- en vertrekdag tijdens het midden- en hoogseizoen is op zaterdag. 

Tijdens het laagseizoen mag u uw eigen aankomstdag kiezen. * m.u.v. Paas-, Hemelvaart- en Pinksterweekend. U mag dan tot 

17.00 blijven. 

Periode   Prijs per nacht  

11 tot 14 april  € 22,00                                                      Bijkomende (*verplichte) kosten: 

19 tot 22 april  € 22,00      

8 mei tot 24 mei  € 22,00           Toeristenbelasting p.p.p.n.* € 1,05 

29 mei tot 2 juni  € 22,00           Persoon >3 jaar per nacht* € 5,00 

7 juni tot 8 juli  € 23,50           Reserveringskosten*  € 7,50 

9 juli tot 15 juli  € 41,00           Was- en douchegelden* € 5,00 

16 juli tot 26 aug. € 51,00           Extra betaalpas (borg)  € 10,00 

27 aug. tot 4 sept. € 41,00           Huisdier per nacht (vanaf) € 3,00 

5 sept. tot 30 sept. € 23,50 

 

Arrangementen Kamperen 2022     

Kort arrangement   

Onze korte arrangementen zijn allemaal inclusief water- en stroomverbruik op de plaats.  Extra bijkomende kosten zijn de 
toeristenbelasting, was- en douchegelden en reserveringskosten. De prijs is op basis van 2 personen. Per extra persoon, ouder 
dan 3 jaar, komt er nog een toeslag bij. Kinderen jonger dan 3 jaar betalen alleen toeristenbelasting. 

Arrangement   Periode   Prijs o.b.v. 2 pers. Per extra persoon 

Paasweekend   15 april tot 18 april € 80,00   € 15,00   

Meivakantie (vroeg)  23 april tot 30 april € 225,00   € 35,00 

Meivakantie   30 april tot 7 mei  € 275,00   € 35,00 

Hemelvaartweekend                         25 mei tot 29 mei € 205,00   € 20,00 

Pinksterweekend   3 juni tot 6 juni  € 155,00   € 15,00 

HePi incl. tussentijds verblijf  25 mei tot 6 juni  € 355,00   € 60,00 

HePi excl. tussentijds verblijf 25 mei tot 6 juni  € 325,00   € 35,00 

 

Maandarrangement    

Onze maandarrangementen zijn allemaal inclusief 100 kWh stroom, € 5,- was- en douchegelden & waterverbruik op de plaats.  
Extra bijkomende kosten zijn de toeristenbelasting en reserveringskosten. 

Arrangement   Periode   Prijs o.b.v. gezin  Toeristenbelasting 

Meimaand  
incl. meivakantie en Hemelvaart 29 april tot 30 mei € 595,00   € 70,00 

Junimaand   10 juni tot 8 juli  € 335,00   € 70,00 

Junimaand + Pinksteren  30 mei tot 27 juni € 450,00   € 70,00 

Septembermaand  3 sep. tot 1 oktober € 325,00   € 50,00 

 

 
 

 

 Overige optionele artikelen:  

▪ Annuleringsverzekering  5,5% huurprijs 

▪ Voorkeursplaats  € 4,95  
▪ Wifi (2 Mbit)   vanaf € 5,00 

▪ Kabelinternet (10 Mbit)   vanaf € 10,00 

▪ Dagbezoek gast   gratis  
▪ Logé (per nacht)  € 6,05 

▪ Borg DVBT-2 (televisie)kastje € 50,00 


