Tarieven 2020
Kampeerplaatsen:
Laagseizoen
Hoogseizoen
• Kampeerplaats, incl. 2 personen
€ 21,00
€ 25,00
• Natuurkamperen*, incl. 2 personen
€ 16,50
€ 20,50
• Extra personen, per persoon
€ 3,65
€ 3,65
• Huisdieren, per huisdier
€ 3,15
€ 3,15
• Kampeermiddel onbewoond
€ 5,25
n.v.t
Genoemde tarieven zijn per nacht
* = plaats zonder elektra. Een enkele plaats kan aangesloten worden op elektra. Meerprijs hiervoor
is € 3,15 per nacht
Het hoogseizoen loopt van 4 juli t/m 21 augustus en is tevens van toepassing tijdens Pasen, de
meivakantie (25 april t/m 3 mei), Hemelvaart en Pinksteren.
Extra voordeel tijdens de bouwvakantieweken (18 juli t/m 22 augustus):
7 nachten blijven = 6 nachten betalen* en 14 nachten blijven = 12 nachten betalen*
* = niet van toepassing op de toeristenbelasting en alleen van toepassing op de
(natuur)kampeerplaatsen. Niet in combinatie met arrangementen en/of andere aanbiedingen
Arrangementen:
• Pasen
10 april t/m 13 april
• Meivakantie
25 april t/m 3 mei
• Hemelvaart
20 mei t/m 24 mei
• Pinksteren
29 mei t/m 1 juni
• Hemelvaart & Pinksteren
20 mei t/m 1 juni
• Hemelvaart & Pinksteren
20 mei t/m 1 juni (5n. onbewoond)
• Junimaand
1 t/m 30 juni
• Septembermaand
1 t/m 30 september
Genoemde prijzen zijn per arrangement, incl. 2 personen

€
€
€
€
€
€
€
€

63,00
150,00
93,00
70,00
237,00
200,00
347,00
294,00

Natuurkamperen:
• Pasen
10 april t/m 13 april
• Meivakantie
25 april t/m 3 mei
• Hemelvaart
20 mei t/m 24 mei
• Pinksteren
29 mei t/m 1 juni
• Hemelvaart & Pinksteren
20 mei t/m 1 juni
• Hemelvaart & Pinksteren
20 mei t/m 1 juni (5n. onbewoond)
• Junimaand
1 t/m 30 juni
• Septembermaand
1 t/m 30 september
Genoemde tarieven zijn per arrangement, incl. 2 personen

€
€
€
€
€
€
€
€

51,00
123,00
80,00
60,00
205,00
158,00
294,00
258,00

Lang verblijf:
• Mei t/m juli
1 mei t/m 31 juli
€ 679,00
• Juni t/m augustus
1 juni t/m 31 augustus
€ 854,00
Overige periodes c.q. langere periodes zijn op aanvraag mogelijk tegen gereduceerde tarieven
Tarieven zijn excl. verbruik van elektra, maar incl. een voorschot van € 30,- daarvoor
De meterstand wordt aan het begin en aan het einde opgenomen en, indien van toepassing,
nageheven. Uiteraard wordt dit verrekend met het voorschot
Trekkershutten:
Laagseizoen
• Trekkershut
€ 44,00
Genoemde tarief is per nacht, incl. 4 personen
Bedlinnen kan gereserveerd worden tegen € 6,50 per persoon/set

Hoogseizoen
€ 44,00

Safaritent:
Laagseizoen
• Losse nachtprijs
€ 65,00
• Weekend
€ 175,00
• Midweek
€ 200,00
• Week
€ 375,00
Safaritent is geschikt voor 6 personen.
Bedlinnen kan gereserveerd worden tegen € 6,50 per persoon/set

Hoogseizoen
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Groepskamperen:
Tarieven zijn zoals beschreven onder 'kampeerplaatsen', echter wordt er een korting gegeven
indien u met meerdere personen verblijft:
• bij min. 10 personen en max. 20 personen
5% korting
• bij min. 21 personen en max. 60 personen
10% korting
• bij min. 61 personen en max. 100 personen
15% korting
Korting geldt over zowel de losse nachtprijzen als de arrangementen.
Korting geldt niet over de verhuuraccommodaties
Groepsverblijf de Wielewaal:
• 1 t/m 12 personen
1 blokhut
€ 132,00
• 13 t/m 24 personen
2 blokhutten
€ 252,00
• 25 t/m 36 personen
3 blokhutten
€ 357,00
• 37 t/m 48 personen
4 blokhutten
€ 473,00
• 49 t/m 60 personen
5 blokhutten
€ 578,00
Genoemde tarieven zijn per nacht, voor het aantal blokhutten dat beschreven staat.
Stel dat u met 15 personen wilt komen en u wilt meer dan 2 blokhutten, dan kan dit tegen een
meerprijs van € 40,- per blokhut per verblijf
Voorseizoensplaats:
• Kampeerplaats
1 april t/m 30 juni
€ 594,00
Genoemd tarief is incl. 2 personen, water, CAI en een voorschot energie van € 30,Extra personen zijn mogelijk tegen een tarief van € 53,- per persoon
Huisdieren kunnen verblijven tegen een tarief van € 30,- per huisdier
Het tarief voor het verbruik van stroom is € 0,48 per kWh
De stand wordt aan het einde van deze periode opgenomen en, indien van toepassing, nageheven.
Uiteraard wordt dit verrekend met het voorschot
Seizoensplaats:
• Kampeerplaats
1 april t/m 30 september
€ 1.209,00
Genoemd tarief is incl. 2 personen, water, CAI en voorschot energie van € 45,00.
Extra personen zijn mogelijk tegen een tarief van € 85,- per persoon.
Huisdieren kunnen verblijven tegen een tarief van € 50,- per huisdier.
Het tarief voor het verbruik van stroom is € 0,48 per kWh.
De stand wordt aan het einde van het seizoen opgenomen en, indien van toepassing, nageheven.
Uiteraard wordt dit verrekend met het voorschot
Jaarplaats:
• Jaarplaats
1 maart t/m 31 oktober
€ 1.629,00
Genoemd tarief is incl. 2 personen, vastrecht, CAI en voorschot energie van € 80,00.
Extra personen zijn mogelijk tegen een tarief van € 95,- per persoon.
Huisdieren kunnen verblijven tegen een tarief van € 60,- per huisdier.
Het tarief voor het verbruik van stroom is € 0,48 per kWh.
Het tarief voor het verbruik van water is € 2,57 per m3.
Het tarief voor het verbruik van gas is € 3,67 per m3.
De stand wordt aan het einde van het seizoen opgenomen en, indien van toepassing, nageheven.
Uiteraard wordt dit verrekend met het voorschot

Goed
•
•
•
•
•
•
•
•

om te weten:
Tarieven zijn incl. elektra, tenzij anders aangegeven
Toeristenbelasting bedraagt € 1,20 per persoon per nacht
Toeristenbelasting forfaitair t/m 3 maanden is € 108,00, vanaf 4 t/m 7 maanden is
€ 180,00 en bij meer dan 8 maanden € 234,00
Boekingskosten zijn € 10,- per boeking. Wanneer er een boeking voor groepskamperen (bij
10 personen of meer) wordt gemaakt zijn de boekingskosten € 5,- per plaats
Per plaats zijn max. 2 huisdieren (aangelijnd) toegestaan
Schoonmaakkosten zijn reeds inbegrepen bij de genoemde tarieven voor de
verhuuraccommodaties
Bij een seizoensplaats dient de caravan uiterlijk 5 oktober van de plaats af te zijn en dient
de plaats weer schoon opgeleverd te worden
Aankomsten zijn mogelijk vanaf 14.00 uur. Vertrek dient voor 12.00 uur te zijn. In overleg
is een eerdere aankomst en/of later vertrek mogelijk, afhankelijk van de bezetting

