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Toeristische plaatsen 2022
De standaard kampeerplaatsen zijn op ons toeristisch veld centraal gelegen op ons park. Het veldje is
voorzien van een 6 ampère elektra aansluiting en een watertappunt op het midden van het veldje.
De luxe kampeerplaatsen zijn ruime plaatsen met 10 ampère elektra aansluiting, een eigen
watertappunt en een rioolaansluiting. De plaatsen zijn ongeveer 100 tot 110 m2.
Prijzen per nacht zijn inclusief 2 personen, toeristenbelasting en gratis WIFI:
Periode

Standaard

Luxe

01-01 t/m 14-04

€ 21,-

€ 24,-

15-04 t/m 18-04

* paas-arrangement

* paas-arrangement

19-04 t/m 24-05

€ 27,-

€ 30,-

25-05 t/m 29-05

* hemelvaart-arrangement

* hemelvaart-arrangement

30-05 t/m 02-06

€ 27,-

€ 30,-

03-06 t/m 06-06

* pinkster-arrangement

* pinkster-arrangement

07-06 t/m 19-06

€ 27,-

€ 30,-

20-06 t/m 08-07

€ 21,-

€ 24,-

09-07 t/m 04-09

€ 27,-

€ 30,-

05-09 t/m 31-12

€ 21,-

€ 24,-

Aankomst: 15:00 – 18:00 uur
Vertrek: vóór 12:00 uur
Extra’s:

Personen per nacht vanaf 13 jaar:
Kinderen per nacht vanaf 2 jaar tot 13 jaar:
Huisdier per nacht:
Douchemunten:
Munten wasmachine:
Munten wasdroger:
Boot < 5 meter per nacht:
Boot < 5 meter per week:
Boot > 5 meter per nacht:
Boot > 5 meter per week:
Bijzettent klein
Groepsovernachtingen inclusief toeristenbelasting per persoon:
Fiets-kampeer overnachting 2 personen met tent:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Arrangementen:
Arrangementen zijn incl. toeristenbelasting; uitgaande van 2 personen:
*Pasen:
15 april t/m 18 april
(3 nachten, incl. energie)
*Hemelvaart: 25 mei t/m 29 mei
(4 nachten, incl. energie)
*Pinksteren:
03 juni t/m 06 juni
(3 nachten, incl. energie)
*HEPI:
25 mei t/m 06 juni
(12 nachten, incl. energie)

€ 110,€ 175,€ 135,€ 320,-

Voorseizoen:
Naseizoen:

€ 800,€ 380,-

(* verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk)

01 april t/m 30 juni
(excl. energie):
01 september t/m 31 oktober (excl. energie):
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Jaarplaatsen 2022
Alle jaarplaatsen zijn voorzien van een water-, elektra- en rioolaansluiting en eventuele gasaansluiting.
Overnachtingen op jaarplaatsen zijn niet toegestaan tussen 1 november en 1 maart, met uitzondering
van de weekenden en schoolvakanties.
Aanvullende regels voor jaarplaatshouders kunt u opvragen bij de receptie.
De jaarplaats tarieven zijn afhankelijk van de grootte en ligging van de plaats.
Tarieven vanaf € 2000,Extra kosten voor jaarplaatsen:
Toeristenbelasting bedraagt 4 % van de jaarplaats.
Milieuheffing t.b.v. afvalverwijdering:
€ 89,Vastrecht gas, per jaar:
€ 30,Stroom per KWH / Water per m³ / Propaangas per m³ (alléén stacaravans/chalets)

Seizoenplaatsen 2022
Alle seizoenplaatsen zijn voorzien van een water-, elektra- en rioolaansluiting.
Seizoenplaats vanaf 1 april tot en met 31 oktober vanaf:
Toeristenbelasting:
Milieuheffing t.b.v. afvalverwijdering:
Stroom per KWH / Water per m³

€ 1650,€ 66,€ 89,-

Bootplaatsen aan de camping zijde:
Deze tarieven gelden vanaf 1 april tot 1 november voor onze campinggasten.
We hebben twee soorten bootplaatsen op onze camping:
- Kantplaatsen: dit zijn plaatsen in het water voor de kleinere bootjes.
- Steigerplaatsen voor de grotere boten vanaf 10 m².
Tarieven campinggasten:
steigerplaatsen afhankelijk van de grootte van de boot vanaf:

€ 500,-

ligplaatsen aan de kant tot 10 m² vanaf:

€ 300,-
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