Tarieven 2022
Prijs per overnachting
Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, douche/warmwater en draadloos park Wi-Fi
voor 2 apparaten. 1 bijzettentje (2x2,5 m) alleen voor gezinsleden in overleg,
✓
✓
✓

Exclusief toeristenbelasting/afvalbijdrage, € 1,25 persoon per nacht.
Exclusief elektra, € 0,45 per kWh verbruik
Exclusief hond (max. 2), € 3,00 per hond per nacht

Laagseizoen

Standaard- en/Camperplaats

Comfortplaats

10 ampère stroom

16 ampère stroom

€ 20,50

€ 23,50

€ 23,00

€ 26,00

€ 18,00

€ 21,00

01-04/ 25-05
07-06/ 01-07
27-08/ 02-10

Hoogseizoen
25-05/ 07-06
01-07/ 27-08

Kortingskaarten

ACSI/ Camping Card Achterhoek/ Camping Key- Europe
Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, douche/warmwater, 4 kWh verbruik, 1 hond
en draadloos park Wi-Fi voor 2 apparaten.
✓
✓
✓

Exclusief toeristenbelasting/afvalbijdrage, € 1,25 per persoon per nacht.
Meerverbruik elektra € 0,45 per kWh verbruik
2e hond, € 3,00 per nacht

Geldig in ons laagseizoen op vertoon bij aankomst. Zie alle voorwaarden in
betreffende gids.

Overige Tarieven
Fiets-/Wandelkampeerders (autovrij!)

1 persoon

€ 12,80

(Incl. fiets, tent, douche/warmwater en elektra, excl. toeristenbelasting/afvalbijdrage)

Volwassenen/ kinderen per persoon per nacht

€ 4,70

(Kinderen t/m 2 jaar gratis)

Toeristenbelasting /afvalbijdrage per persoon per nacht

€ 1,25

Vroege Vogel (aankomst vanaf 10.00 uur, alleen in overleg)

€

5,00

Elektra prijs per kWh verbruik

€

0,45

Hond (max. 2), aangelijnd en in overleg per hond per nacht

€

3,00

Verblijf tot 20.00 uur bij vertrek (allen in overleg)

€ 10,00

Leegstand max. 3 nachten per week

€ 11,50

(Niet mogelijk tijdens hoogseizoen)

Bezoekers

€

2,00

Hond (max. 2), aangelijnd

€

1,50

Let op: Voertuigen van uw bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.

Hemelvaart & Pinksteren

Hemelvaart (incl. 16 kWh):
Pinksteren (incl. 12 kWh):
Hemelvaart & Pinksteren:

25 mei - 29 mei
3 juni - 6 juni
25 mei – 6 juni

Standaard-/
Camperplaats

Comfortplaats

€ 140,00
€ 110,00
€ 285,00

€ 160,00
€ 130,00
€ 305,00

(Incl. 48 kWh)

✓
✓
✓
✓

Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, toeristenbelasting/afvalbijdrage
Inclusief douche/warmwater en draadloos parkwifi voor 2 apparaten
Extra personen en honden betalen het geldende overnachtingstarief.
Meerverbruik elektra € 0,45 per kWh

Arrangementen
Standaard

Comfort

April maand

1 april – 30 april

€ 365,00

€ 395,00

Mei maand

1 mei

– 31 mei

€ 490,00

€ 520,00

Juni maand

7 juni

–

7 juli

€ 460,00

€ 490,00

September maand

28 aug – 2 okt

€ 395,00

€ 425,00

✓
✓
✓
✓

Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, draadloos parkwifi voor 2 apparaten
Inclusief toeristenbelasting/afvalbijdrage en 50 kWh
Extra persoon of hond – maand
€ 35,00
Meerverbruik elektra per kWh
€ 0,45

Lentearrangement
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

€ 730,00

€ 805,00

Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, draadloos parkwifi voor 2 apparaten
Inclusief toeristenbelasting en 100 kWh
Afvalbijdrage per plaats
€ 27,00
Extra persoon of hond
€ 50,00
Meerverbruik elektra per kWh
€ 0,45

Zomervoordeelweken*
1 juli – 31 augustus

✓
✓
✓

1 april - 30 juni

2 weken
3 weken
4 weken (incl. 50 kWh)

€ 290,00
€ 420,00
€ 550,00

€ 330,00
€ 460,00
€ 590,00

Inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel,
Inclusief douche/warmwater en draadloos parkwifi voor 2 apparaten
Exclusief toeristenbelasting/afvalbijdrage
Exclusief elektra, € 0,45 per kWh verbruik (v.a. 4 weken incl. 50 kWh)
Extra personen en honden betalen het geldende overnachtingstarief

Extra voordeel
Laagseizoen

14 nachten

14=12

14=12

Alleen van toepassing op verblijfskosten (exclusief toeristenbelasting/afvalbijdrage) en
niet in combinatie met andere kortingen of arrangementen.

Algemene Informatie – kamperen

Aankomst na 13.00 uur, vertrek voor 12.00 uur
Bij reserveringen van 3 nachten of minder krijgt u plekgarantie maar geen
voorkeursplekgarantie.
Wij behouden ons het recht in bijzondere gevallen de toegewezen locatie te
wijzigen.
Wij hanteren een vaste opstelling voor caravans. Het kampeermiddel dient met
de rugzijde naar de groenstrook te worden geplaatst met het achterste wiel op
de tegel in het midden van uw kampeerplaats.
Het is alleen toegestaan de grasmat te bedekken met een zogenaamde
doorgroei mat/ kleed onder uw voortent/ luifel.
Bij Hemelvaart en Pinksteren is de minimale reservering het arrangement.
Partytenten en windschermen zijn niet toegestaan.
Voertuigen van bezoekers zijn op de camping niet toegestaan.

Reserverings- en betalingsvoorwaarden
Op alle tarieven en reserveringen zijn de RECRON – voorwaarden van
toepassing.
50% aanbetaling binnen 30 dagen naar reservering. Het restant bedrag voor
aankomst.
Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats!
Bij annulering van een reservering brengen wij de kosten volgens de RECRON
– voorwaarden + € 7,50 administratiekosten in rekening.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Bij drukfouten of verhogingen van de toeristenbelasting
behouden wij ons het recht de tarieven dienovereenkomstig aan te passen.

