
Seizoenplaats   € 1240,00      
  
Seizoenplaatsen gaan altijd in overleg met elkaar en nadere kennismaking 
is gewenst. Heeft u interesse voor een seizoenplaats, neem dan eerst 
even contact met ons op, om de mogelijkheden in het nieuwe seizoen te 
overleggen.   
 

De seizoenplaatsen zijn voorzien van water, riool en 10 ampère stroom. 
 
 

Aankomst:  26 maart 2022   

Vertrek:  2 oktober 2022 

 

Inclusief:  
✓ 2 personen, 1 kampeermiddel en 1 auto 

✓ Water en douches 

✓ 10 ampère stroomaansluiting 

✓ 200 kWh verbruik  

✓ Draadloos wifi voor 2 apparaten 

✓ 1 bijzettentje (2x2,5) alleen voor gezinsleden in overleg. 

 

Exclusief: 
✓ Toeristenbelasting per plaats  €   142,50 

✓ Extra persoon     €     50,00 

✓ Hond (max. 2) per hond   €     50,00 

✓ Meerverbruik stroom per kWh  €       0,45 

 

Algemene Informatie - seizoenplaatsen 

 Partytenten en windschermen zijn niet toegestaan. 
 

 Voertuigen van bezoekers zijn op de camping niet toegestaan. 
 

 Andere personen die van uw kampeermiddel gebruik maken, 
betalen het geldende dag- of nachttarief. 
 

 Het is alleen toegestaan de grasmat te bedekken met een 
zogenaamde doorgroei mat/ kleed onder uw voortent/ luifel. 
Indien u gebruik maakt van pallets kunt u elke soort mat 
gebruiken, echter geen plastic. 
 

 Voor het onderhouden van het grasveld rondom uw 
kampeermiddel kunt u gebruik maken van onze handmaaier. 



Jaarplaatsen 

 

Onze jaarplaatsen zijn het gehele jaar geopend en voorzien van water, 

riool, 16 ampère stroom en een vaste aansluiting op propaangas. 

 

De sanitaire voorzieningen zijn het gehele jaar geopend en voorzien van 

vloerverwarming. 
 
 

Tarief is geldig voor 1 gezin (echtgenoot of partner en thuiswonende 

kinderen), 1 auto en 1 schuurtje (max. 9 m²) 

 

Tarieven 2022 

 

✓ Huur per m²     €       8,80 

✓ Toeristenbelasting per plaats   €   174,80 

✓ Afvalbijdrage per persoon    €     42,50 

✓ Bestrijding Eikenprocessierups per plaats  €     30,00 

✓ Extra persoon     €     73,50 

✓ Hond (max. 2 per plaats) per hond   €     55,00 

✓ Stroom per kWh     €       0,45 

✓ Water per m³                                          €       3,90 

✓ Propaangas per m³    €       4,30 

 

✓ Aansluiten (riool, water, stroom)    éénmalig €   450,00 

✓ Vaste gasaansluiting      éénmalig €   750,00 

✓ Borg voor stroom/ water/ gas    éénmalig €   150,00 

 

 
Wij hanteren de RECRON – voorwaarden voor Jaarplaatsen. 
De RECRON – voorwaarden en ons kampeerreglement kunt u vinden op 
onze website onder het knopje “home”. 
 


