Tarieven 2022
Dag tarieven Kampeerplaats
Op basis van 2 personen, caravan, 6 amp aansluiting en auto.

LAAG seizoen
HOOG seizoen

(excl. stroomverbruik en toeristenbel.)

Overnachting vanaf 13.00 uur tot 12.00 uur de volgende dag.
Let op!! In mnd mei t/m sept minimale verblijfsduur 3 nachten!!*
(*tot 2 dgn voor aankomstdatum)

LAAG seizoen perioden 15.03 t/m 21.04,
08.06 t/m 14.07 en 05.09 t/m 30.10
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Extra Vergoedingen per nacht
Extrapersoon
Vergoedingen per nacht
Extra

Extra persoon
Kinderen
van 2 tot en met 11 jaar
van 2entot
met 11 jaar
Kinderen tot
meten1 jr
gratis
Kinderenper
totKWhen(gemiddeld
met 1 jr verbruik
gratis
Electra
Electra(10persecKWh (gemiddeld verbruik
Douche
Sep Key
Douchewater
(10 sec
Sep Key
Warm
gratis
Warm water
gratis
Hond
Hond
10
amp. aansluiting
16 amp. aansluiting
10 amp. aansluiting
16 amp.
Wifi
Gratis
Wifi
MAXaansluiting
Wifi
Gratis
Leegstand
(mogelijk in de mnd
maart, 01 totWifi23MAX
april en mnd okt)
Leegstand (mogelijk in de mnd maart, 01 tot 23 april en mnd okt)

Toeristenbelasting p.p.p.n.
Toeristenbelasting
p.p.p.n.
Let
op: Gereserveerde dagen
worden in rekening gebracht

Let op: Gereserveerde dagen worden in rekening gebracht

Voordeel weektarieveN
Voordeel
Korting
wordtweektarieveN
berekend op het dagtarief (niet geldig in HEPI periode)

Korting wordt berekend op het dagtarief (niet
in HEPI periode)
LAAGgeldig
seizoen
HOOG seizoen
LAAG seizoen
HOOG seizoen
8 - 14 nachten verblijf 5%
8 -- 1421nachten
5%
15
nachtenverblijf
verblijf 10%
15 -nachten
21 nachten
verblijf 15%
10%
22
of langer
22 nachten
of langer
15% niet meegeteld.
Let
op: Leegstand
wordt hierbij
Let op: Leegstand wordt hierbij niet meegeteld.

Arrangementen
Arrangementen

2 PERS.
GEZIN +
2 PERS.
GEZIN +
Voorseizoen 15.03 tot 30.06
15.03 totlaagseizoen
30.06
3Voorseizoen
weken arrangement
3 weken arrangement
Hemelvaart
25.05 tot laagseizoen
29.05
Hemelvaart
25.05 tot 29.05
(vast
tarief)++
kinderen worden p.n. Berekknd
(vast tarief)++
kinderen worden p.n. Berekknd
Pinksteren
03.06 tot 06.06
Pinksteren
03.06 tot 06.06
(vast
tarief)++
kinderen worden p.n. berekend
(vast
tarief)++
kinderen worden p.n. berekend
He
Pi periode
25.05 tot 06.06
He Pinachten)
periode 25.05
(12
++ tot 06.06
(12 nachten)
++ tot 30.10
Naseizoen
05.09
Naseizoen 05.09 tot 30.10
Deze tarieven zijn incl toeristenbel., caravan, stroomaansluiting 10 amp. en
Deze tarieven
zijn incl
toeristenbel.,
auto.
(excl verbruik
elektra,
douche). caravan, stroomaansluiting 10 amp. en
verbruik
elektra,
+auto.
Deze (excl
tarieven
gelden
op basisdouche).
van het eigen gezin. (thuis wonende kinderen).
+ Deze
tarieven gelden
basisvan
van6het
gezin. (thuis wonende kinderen).
++
Dit arrangement
is opopbasis
amp.eigen
Stroomaansluiting.
++ Dit arrangement is op basis van 6 amp. Stroomaansluiting.
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