
Tarieven 2021
Onze camping is geopend van 1 april t/m 4 oktober

Kampeerplaatsen: Laagseizoen Hoogseizoen
• Kampeerplaats, incl. 2 personen € 22,00 € 26,00
• Natuurkamperen*, incl. 2 personen € 17,50 € 21,50
• Extra personen, per persoon €   3,80 €   3,80
• Huisdieren, per huisdier €   2,00 €   2,00
• Kampeermiddel onbewoond €   5,50 n.v.t

Genoemde tarieven zijn per nacht
* = plaats zonder elektra. Een enkele plaats kan aangesloten worden op elektra. Meerprijs hiervoor
is € 3,30 per nacht
Het hoogseizoen loopt van 10 juli t/m 28 augustus en is tevens van toepassing tijdens Pasen, de 
meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren. De overige periodes vallen onder het laagseizoen.

Arrangementen:
• Pasen 2 april t/m 5 april €   66,00
• Meivakantie 1 mei  t/m 9 mei € 158,00
• Hemelvaart 12 mei t/m 16 mei  €   98,00
• Pinksteren 21 mei t/m 24 mei €   73,00
• Hemelvaart & Pinksteren 12 mei t/m 24 mei € 249,00
• Hemelvaart & Pinksteren 12 mei t/m 24 mei (5n. onbewoond) € 210,00
• Junimaand 1 t/m 30 juni € 365,00
• Septembermaand 1 t/m 30 september € 308,00

Genoemde prijzen zijn per arrangement, incl. 2 personen

Natuurkamperen:
• Pasen 2 april t/m 5 april €   53,00
• Meivakantie 1 mei t/m 9 mei  € 129,00
• Hemelvaart 12 mei t/m 16 mei €   84,00
• Pinksteren 21 mei t/m 24 mei €   63,00
• Hemelvaart & Pinksteren 12 mei t/m 24 mei  € 215,00
• Hemelvaart & Pinksteren 12 mei t/m 24 mei (5n. onbewoond) € 165,00
• Junimaand 1 t/m 30 juni € 308,00
• Septembermaand 1 t/m 30 september € 270,00

Genoemde tarieven zijn per arrangement, incl. 2 personen

Lang verblijf:
• Mei t/m juli 1 mei t/m 31 juli € 713,00
• Juni t/m augustus 1 juni t/m 31 augustus € 896,00

Overige periodes c.q. langere periodes (zoals (voor)seizoenplaatsen) zijn op aanvraag mogelijk. 
Tarieven zijn excl. verbruik van elektra, maar incl. een voorschot van € 30,- daarvoor 

Trekkershutten: Laagseizoen Hoogseizoen
• Trekkershut € 45,00 € 45,00

Genoemde tarief is per nacht, incl. 4 personen

Safaritent:
Voor de actuele prijzen en beschikbaarheid van de diverse safaritenten (van 2 tot 8 personen), 
verwijzen wij u graag naar onze website www.horstmannsbos.nl

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



Goed om te weten:
• Tarieven zijn incl. elektra, tenzij anders aangegeven
• Toeristenbelasting bedraagt € 1,20 per persoon per nacht
• 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
• Aankomsten voor een kampeerplaats 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

• Aankomsten voor een verhuuraccommodatie zijn mogelijk vanaf 15.00 uur. Vertrek dient 
voor 10.30 uur te zijn. In overleg is een eerdere aankomst en/of later vertrek mogelijk, 
afhankelijk van de bezetting

• Bedlinnen voor de verhuuraccommodaties kan gereserveerd worden tegen € 8,00 per 
persoon/set


