Tarieven seizoen & vaste plaats 2017
Seizoenplaats 1 april-29 oktober 2017
Prijs seizoenplaats 1: € 1375,= Op de camping hebben wij 25 seizoenplaatsen, op de velden AO & C
- inclusief: 1 kampeermiddel, bijzettentje auto, elektra 4 of 6 A, water, milieuheffing en zwembad (15 mei – 9 september).
- exclusief: Toeristenbelasting (niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe): >2 ( € 55,=) of >2 (€ 82,50, hond (€ 50,=), wifi.
- extra:
1 logé € 75,=, extra gezin: € 250,=
Prijs seizoenplaats 2: € 1310,=

plaatsen C018 t/m C026 & C030 t/m C034

- inclusief: 1 kampeermiddel, bijzettentje auto, 100 kWh elektra, water, milieuheffing en zwembad (15 mei – 9 september).
- exclusief: , elektra meer 100 kWh (0,40 per kWh), toeristenbelasting (niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe) : < 2 ( € 55,=) of >2 (€ 82,50).
- extra logé: € 75,==, extra gezin: € 250,=
Prijs seizoenplaats 3: € 1475,-

plaatsen: C003 t/m C017

- inclusief: 1 kampeermiddel, bijzettentje auto, 100 kWh elektra, water, riool, milieuheffing en zwembad (15 mei – 9 september).
- exclusief: elektra meer 100 kWh (0,40 per kWh), toeristenbelasting (niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe): < 2 ( € 55,=) of >2 (€ 82,50).
- extra:
1 logé € 75,=, extra gezin: € 250,=
Een seizoenplaats is uitsluitend bedoeld voor het eigen gezin. Als andere personen hiervan gebruik maken,
zoals uitwonende kinderen, familie, vrienden, etc., dan zijn ze het logétarief verschuldigd.

Een seizoenplaats kun je niet online boeken. Alleen aan de balie.

U kunt genieten van uw vaste staanplaats op Camping `t Haasje van eind maart t/m eind oktober
Basis : € 1775,-IJssel : - 2055,-- inclusief: caravan, bijzettentje, 1 auto, 100 kWh elektra, water, riool, milieuheffing en zwembad (15 mei – 9 september).
- exclusief: elektra meer 100 kWh (€ 0,40 per kWh), toeristenbelasting: (€ 82,50 niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe)
- extra logé: per nacht € 5,50, vast logé: € 75,00, gezin: € 250,00
Een jaarplaats is uitsluitend bedoeld voor het eigen gezin. Als andere personen hiervan gebruik maken,
zoals uitwonende kinderen, familie, vrienden, etc., dan zijn ze het logétarief verschuldigd.

Een vast plaats kun je niet online boeken. Alleen aan de balie.

Permanente bewoning niet toegestaan doorgemeente Olst-Wijhe vanaf 31 oktober tot 1 april.
Niet inbegrepen:
€ 190,=
- 50,=
2,50
- 25,=
- 150,=
2,=
3,=

Bijzet caravan (maxi. 8 m²) of slaap schuur (alleen bij jaarplaatsen).
Hond
(max. 2 per plaats).
Bezoek p.p.p.d.
Bezoek per persoon gehele seizoen (van 10.00 uur tot 22.00 uur)
Verhuur per week van uw stacaravan.
Bij verhuur toeristenbelasting en Milieuheffing p.p.p.n
Draadloos internet (80 % dekking ) vanaf

Factuur vaste staanplaatstarief:
Standaard dient u € 850,00 te voldoen voor 31 januari en het restant voor 1 juni.
Wilt u het betalen van grote bedragen ineens voorkomen dan kunt u (maandelijks) voorschotten aan ons overmaken.
U dient de termijn bedragen uiterlijk op de genoemde data geheel te hebben voldaan.
Prijs- en BTW wijzigingen, data en typefouten voorbehouden

Recreatieteam is aanwezig: Hemelvaart en Pinkster weekend & 22 juli t/m 25 augustus 2017.
* Slagboom gaat open via kenteken herkening (voor 1 auto) per plaats.
* Douchen werkt volgens het Camp-Card systeem (€ 15,00 borg).
* U kunt deze bij de receptie tegen betaling opladen, vervolgens wordt er afgewaardeerd naar verbruik
(ook voor gebruik van warmwater, wasmachine en droog trommel).

Camping t Haasje

@CampingtHaasje

App -Haasje-Olst,

Per 1 november: is de receptie van maandag t/m vrijdag 10:00 - 11:00 u. 14:00 - 16:30 u.geopend
Of op afspraak. Telefoon nummer. 0031(0) 570561226 of info@kampeeridee.eu
Zaterdag en zondag & kerst vakantie is de receptie gesloten.
Vanaf 31 oktober tot 15 maart is de slagboom gesloten.

Vanaf 31 oktober tot 1 april is het water afgesloten.

