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Informatie Groepskamperen 
 
Je kunt bij ons 1 kampeerveld afhuren om gezellig samen te kamperen met je vereniging, familie, 
vrienden of buren! 
 
Het gaat om het volgende veld: comfortplekken C46-C59 (autovrij veld) 
Dat zijn 14 plekken 
 

Prijzen 
Prijs van het veld per nacht:  

- Laagseizoen 300,00 (op basis van 28 personen, incl. gebruik sepcard, elektra, water, wifi) 
- Hoogseizoen 360,00 (op basis van 28 personen, incl. gebruik sepcard, elektra, water, wifi) 
- Extra personen € 3,50 per persoon per nacht 
- Honden € 3,50 per persoon per nacht 

 

Extra regels 
- Stroom en water sluiten wij niet af, dus dit veld is alleen te boeken als comfortveld. 
- Het maximaal aantal personen dat op het veld is toegestaan zijn 84 personen (6 personen 

per plek) 
- Bij minder kampeerplaatsen rekenen wij de standaard prijs voor een comfortplek, maar dan 

blokken wij niet het gehele veld voor jullie af en dan kan het voorkomen dan de andere 
plekken op het veld gereserveerd worden door andere gasten. 

- Wanneer je het hele veld afhuurt mag je er ook een partytent op zetten of er bijv. een 
volleybalnet te spannen. We vragen alleen wel of jullie rekening willen houden met de 
andere kampeerders, dus geen harde muziek / karaoke etc. / tot diep in de nacht feesten ☺ 
Ook hier geldt vanaf 23.00 uur rust. 

 

Overnachtingsmogelijkheden naast het kamperen 
Zitten er mensen in jullie groep die niet moeten denken aan kamperen? Geen probleem! Wanneer je 
naast het kamperen ook huisjes wil boeken kan dat zeker. Vraag aan ons welke accommodaties er 
dan nog vrij zijn en wij denken graag met jullie mee. 
 

Groepsruimte 
We hebben ook een groepsruimte; De Burcht. Deze kun je naast het kamperen huren om bijv. met 
zijn allen samen te eten, spelletjes te spelen, te feesten etc. Het is een ruimte met apart een keuken, 
toiletgroep, overdekt terras. Bekijk de foto’s op onze website! Je kunt de Burcht huren op basis van 
zelfvoorziening (jullie regelen alles zelf) of wij kunnen alles voor jullie regelen. 
 

Groepsveld boeken 
Wil je ons groepsveld boeken? Leuk! Dit veld kun je alleen per mail of telefonisch boeken. Er is 1 
hoofdboeker mogelijk en diegene doet dan ook alle communicatie, betaald alles (je krijgt van ons 
netjes een overzicht / bevestiging zodat jullie het onderling kunnen verrekenen) en komt inchecken 
en uitchecken. De hoofdboeker krijgt bij het inchecken alle pasjes, sleutels, munten voor de 
slagboom en die kan het dan weer uitdelen aan de medekampeerders. Bij het uitchecken levert die 
alles weer in. 
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