
Prijslijst Kamperen 2021

Laagseizoen    Standaard plaats  Comfort plaats  Camperplaats

Kampeerplaats   € 21,00   € 26,00    € 13,00

Acsi tarief / Best Deal  € 18,00    € 22,00   € 13,00 

Hoogseizoen 4 juli t/m 1 sept Standaard plaats  Comfort plaats  Camperplaats

Kampeerplaats   € 26,00   € 32,00   € 16,00

Kampeertarieven zijn per nacht op basis van 2 personen, inclusief elektra, wifi en vuilafvoer, max. 1 bijzettentje van max. 6 m2. 
Kinderen tot 2 jaar gratis. De tarieven zijn excl. toeristenbelasting en warm water / douchen ( verbruik sepcard). Aankomst na 13.00 
uur en vertrek voor 12.00 uur. 
• Hoogseizoen: Hemelvaart, Pinksteren en de zomervakantie.
•  Onze kampeervelden zijn autovrij

Extra’s kamperen

Toeristenbelasting per nacht per persoon / per seizoen voor een plek  € 0,90 / € 140,00 

Extra persoon per nacht       € 4,50

Hond of kat (aangelijnd)       € 3,50

Extra verbruik sepcard       € 0,18 per minuut

Leegstaande caravan of tent buiten hoogseizoen    Standaardplaats € 7,50 - Comfortplaats € 10,00

Borg slagboompas / sepcard      € 35,00 / € 10,00

Wasmachine (incl. wasmiddel) / Wasdroger     € 4,50 / € 3,00

Arrangementen (2 personen)      Standaardplaats Comfortplaats

Hemelvaart    woe. 12 mei – zo. 16 mei 17.00     € 135,00   € 150,00

Pinksteren      vr. 21 mei – ma. 24 mei 17.00     € 100,00   € 120,00

He/Pi             woe. 12 mei – ma. 24 mei 17.00     € 205,00  € 240,00

Hemelvaart en/of Pinksteren is inclusief 2 personen, elektra, vuilfvoer en wifi. Exclusief toeristenbelasting en verbuik sepcard (warm 
water/douche). Hemelvaart en/of Pinksterarrangementen zijn op dag van vertrek tot 17:00 uur i.p.v. 12:00 uur.

Seizoensarrangementen                Standaard plaats Comfort plaats

Seizoensplaats - 1 april t/m 31 oktober     € 1285,00  € 1350,00

Voorseizoen - 1 april t/m 30 juni      € 625,00  € 675,00

Hoogseizoen - juli, augustus, september     € 865,00  € 920,00

Naseizoen - 4 weken in sept./okt.      € 175,00   € 195,00

Mei arrangement - incl. he/pi      € 335,00  € 385,00

Juni arrangement         € 285,00  € 335,00

Juli arrangement         € 475,00  € 525,00

Winterkamperen - 1 nov tot 1 apr (per maand, exclusief water)   € 195,00   € 225,00 

• Alle arrangementen zijn excl. toeristenbelasting, elektra en verbruik sepcard. Alle arrangementen zijn incl. wifi.
• Seizoensarrangementen zijn inclusief inwonende gezinsleden excl. elektra, toeristenbelasting en verbruik sepcard. Excl. huisdier € 35,-
• Kosten buiten het arrangement om zijn op basis van nachttarief.
• Standaard plaatsen beschikken over 10A stroom. Comfort plaatsen beschikken over 16A stroom, kabel tv, water en afvoer. 
• Tegen betaling 1 huisdier per plaats toegestaan, meer in overleg

Op al onze prijzen zijn de Recronvoorwaarden van toepassing. Zet- en drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.


