Prijzen en tarieven 2019
Toeristisch kamperen

Laag

Hoog**

Overnachten basisplaats

€ 9,00

€ 15,00

Overnachten basisplaats met fiets

€ 7,00

€ 9,00

Comfortplaats [info]

€ 2,00

Volwassenen

€ 3,00

Kinderen

€ 2,00

Auto [info]

€ 3,00

Boot

€ 3,00

Hond

€ 2,00

Toeristenbelasting p.p.p.n.

€ 0,90

** Onder hoogseizoen worden de maanden mei, juni, juli en augustus verstaan. In deze maanden kunt u
ook gebruikmaken van ons zwemparadijs.
Speciale weekeinde
Hemelvaartweekend alleen te reserveren als gehele weekend (minimaal 4 nachten)
Pinksterweekend alleen te reserveren als gehele weekend (minimaal 3 nachten)

Douche

€ 0,50

Wasmunt incl. wasmiddel

€ 3,50

Droogmunt

€ 2,00

Voorwaarden toeristisch kamperen
Bekijk de voorwaarden

Kostenoverzicht situatievoorbeelden
Kosten per nacht in het laagseizoen

Kosten per nacht in het
hoogseizoen

€ 22,60

€ 28,60

Familie met caravan en auto.
Ze hebben twee Kinderen
Onder de twaalf jaar.
Ze maken gebruik van elektra.

Een camper met twee
Personen inclusief elektra.

€ 16,80

€ 22,80

Arrangementen
Voorseizoen 15 maart t/m 1 juli

Excl. Water en energie € 450,00

Hoogseizoen 1 juli t/m 1 september

Excl. Water en energie € 700,00

Naseizoen 1 september t/m 1 november

Excl. Water en energie € 300,00

Jaarplaats
Alle hieronder genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW & toeristenbelasting
Jaarplaats vanaf (excl. Water en energie)

€ 1433,00

Water m3 dagprijs (inc. Zuiveringslasten)

€ 2,80

Electra kw/h (groenestroom) dagprijs

€ 0,30

Aardgas per m3 dagprijs

€ 0,80

Propaangas per m3 dagprijs

€ 3,10

Vast recht gasleiding net per jaar

€ 50,00

Chip slagboom

€ 40,00

Kosten per hond / kat ( maximaal 2 )

€ 50,00

Geen permanente bewoning !
Annuleringsfonds
Wij adviseren u een annuleringsfonds te nemen. Dit kunt u zelf afsluiten via uw eigen verzekering
Recron-voorwaarden
Naast onze eigen voorwaarden, hanteren wij de voorwaarden vaste plaatsen en voorwaarden
seizoensplaatsen
Gedragsregels
Bekijk onze gedragsregels
Betalingscondities
Eerste helft + binnen 14 dagen na de reserveringsdatum (minimaal € 140,00). Restant 4 weken voor
aankomst

