
 

Tarieven Toeristisch Kamperen 2021 
26 maart t/m 31 oktober 2021  
Aankomsten mogelijk vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur tenzij anders overeengekomen. 
 
Plaats per nacht (2 personen, kampeermiddel, auto en elektra)  
Voor- en naseizoen          € 23,00 
Hoogseizoen   (12 juli – 28 augustus)       € 27,50 
 
Bosven (aan het water) of Bosrandplaats per nacht (2 personen, kampeermiddel, auto en elektra)  
Voor- en naseizoen          € 26,00 
Hoogseizoen   (12 juli – 28 augustus)       € 35,00 
 
ACSI (mogelijk op standaardplaatsen en op basis van beschikbaarheid)  
Op vertoon van uw ACSI Camping Card bij aankomst, 2 personen per nacht   € 18,00 
Periode: 26-03 / 12-05, 25-05 / 12-07, 28-08 / 31-10 
 
Algemeen 
Toeristenbelasting c.q. overheidstoeslagen, p.p.p.n.     €   1,89  
Extra persoon vanaf 1 jaar per nacht       €   3,50 
Extra tent per nacht          €   5,00 
Dagbezoekers (aanmelden verplicht via de receptie) per persoon per dag  €   2,00 
Late check-out tot 22.00 uur (op basis van beschikbaarheid)    € 10,00 
Voorkeurskosten per boeking         € 12,50 
 
 
Korte arrangementen (2 personen, kampeermiddel, auto, elektra, overheidstoeslag, late check-out) 
20% toeslag bij Bosven- en Bosrandplaatsen, extra persoon € 15,00 per arrangement   
Paasweekend   (02-04 / 05-04)       €   95,00 
Hemelvaart  (12-05 / 16-05)       € 150,00 
Pinksteren   (21-05 / 24-05)       € 125,00 
HePi   (12-05 / 24-05)       € 250,00 
 
Lange arrangementen (2 personen, kampeermiddel, auto exclusief elektra en overheidstoeslag OHT) 
Niet mogelijk op Bosven- en Bosrandplaatsen  
   Periode   OHT  Prijs           Extra persoon, excl. OHT 
Mei maand   (01-05 / 31-05)  € 35,00  € 565,00 € 50,00 
Juni maand  (01-06 / 30-06)  € 35,00 € 425,00 € 50,00 
Voorseizoen  (27-03 / 30-06)  € 55,00 € 645,00 € 75,00 
Voorseizoen plus (27-03 / 11-07)  € 65,00 € 750,00 € 85,00 
Hoogseizoen  (11-07 / 28-08)  € 45,00 € 750,00 € 85,00 
Nazomer 4 weken naar keuze vanaf 28-08  € 35,00 € 395,00 € 50,00 
Naseizoen  (28-08 / 31-10)  € 50,00 € 475,00 € 65,00 
 

Let op: op ons park zijn geen huisdieren toegestaan 
Wijzigen en typefouten voorbehouden. Elektrische verwarming is niet toegestaan.  

Op al onze reserveringen zijn het parkreglement en Recronvoorwaarden van toepassing. 

 
  
 


