
 

Prijslijst Kamperen 2020  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 een laantje beschikbaar, maar ook op verschillende velden. Op sommige velden stat een speeltuintje 

voor de kinderen. Aankomst- en vertrekdag tijdens het midden- en hoogseizoen is op zaterdag. Tijdens het laagseizoen mag u 

zelf uw aankomstdag kiezen. * m.u.v. Paas- en Pinksterweekend. U mag dan tot 17.00 uitchecken. 

Prijzen per nacht O.b.v. 2 personen Extra persoon > 3 j. Extra persoon < 3 j. Huisdier 

 Laagseizoen  Per nacht € 20,00 € 4,00 Gratis € 2,50 

 Middenseizoen  Per nacht € 33,00 € 4,00 Gratis € 3,50 

 Hoogseizoen  Per nacht € 45,00 € 4,00 gratis € 3,50 

 

14 febr. tot 10 april 10 tot 14 april 14 april tot 24 april 24 april tot 11 mei 11 tot 18 mei 18 mei tot 2 juni 

2 juni tot 4 juli 4 tot 11 juli 11 juli tot 15 aug. 15 tot 29 aug. 29 aug. tot 10 okt. 10 tot 19 okt. 
 

Let op: in het laagseizoen (vanaf Pasen t/m eind september) zijn de horeca, animatie en het zwembad beperkt open.  

Raadpleeg onze website of neem contact met ons op voor de actuele openingstijden.  

 

Korte Arrangementen Kamperen 2020  voor lange arrangementen verwijzen u graag naar onze website. 

Prijzen per arrangement O.b.v. 2 personen Extra persoon > 3 j. Extra persoon < 3 j. Huisdier 

 Paasweekend 10.04 – 13.04 € 80,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 Meivakantieweek 17.04 – 11.05 € 140,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 Hemelvaart 21.05 – 24.05 € 145,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 Hemelvaart 20-05 – 25.05 € 175,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 Pinksterweekend 29.05 – 01.06 € 145,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 HePi incl. tussentijds verblijf 20.05 – 01.06 € 335,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 HePi excl. tussentijds verblijf 20.05 – 01.06 € 305,00 € 4,00 Gratis € 3,00 

 

Hierbij zit inbegrepen: 

• 16 ampère stroom, water en CAI 

• Auto en bijzettent op de plaats 

• Gebruik van verwarmd buitenbad in hoogseizoen 

• Animatie in de schoolvakanties 

• Bij verblijf van min. 7 nachten, douchebeurt p.p. 

Overige verplichte artikelen: 

• Toeristenbelasting (p.p.p.n.)  € 1,00 

• Reserveringskosten  € 7,50 

• Was- en douchegelden  - 

 

 

Overige optionele artikelen:  

• Annuleringsverzekering 5,5% huurprijs 

• Voorkeursplaats   € 4,95  
• Wifi (3 Mbit/ 2 app.)   vanaf € 5,00 

• Kabelinternet (10 Mbit/ 6 app.)  vanaf € 10,00 

• Dagbezoek gast   gratis  
• Zwembadbezoek (laagseizoen)  € 4,00 

• Zwembadbezoek (hoogseizoen) € 5,00 

• Logé buiten vakanties   € 4,00 

• Logé tijdens vakanties   € 5,00  


