Kampeert Tarieven 2017
Kampeerplaats caravan / vouwwagen / camper / tent:
Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 11.30 uur
Incl. 2 Personen, 1 auto, Kampeermiddel, en elektra. Exclusief milieu en toeristenbelasting
Per nacht
Hoog seizoen:
€
25,00

Per nacht

Laag seizoen:

€

19,00

Bijkomende kosten:
Milieuheffing
p.p.p.n.
Toeristenbelasting
p.p.p.n.
Extra persoon, vanaf 2 jaar
1e bijzettent (max. 6m²)
2e Bijzettent
(max. 6m2)
Hond aan gelijnd
Boot
op eigen plaats
Aanhanger
op eigen plaats

€ 1,00
€ 0,50
- 4,50
Gratis
- 3, -- 2,75
- 3,50
- 2,50

Tweede auto
indien mogelijk op eigen plek
Onbewoond
niet tijdens hoogseizoen
Wifi vanaf
± 80 % dekking
Huur caravan van Campinggasten
per week
Bezoek p.p.p.dag
10.00 u. tot 22.00 u.
Bezoek p.p.p.seizoen
10.00 u. tot 22.00 u.
Botenhelling:
2 personen auto en boot per dag
Botenhelling:
2 personen auto en boot per Seizoen

Trekkerstarief: Op basis van 1 personen, plaats, aankomst na 17:00 uur en vertrek volgende dag voor 11:00 uur € 11,-Excl. toeristenbelasting en Milieuheffing.

Op basis van 2 personen, plaats, aankomst na 17:00 uur en vertrek volgende dag voor 11:00 uur € 15,-Excl. toeristenbelasting en Milieuheffing.

Laageizoen:

Korting:

In de maanden april, mei, juni en september geldt buiten de schoolvakanties, weekenden en feestdagen een speciaal kortingstarief,
van € 19,00 per nacht o.b.v. 2 personen inclusief, plaats, electra, 1 auto op de eigen plaats.
Voor iedere persoon meer vanaf 2 jaar, geldt een toeslag van € 4,50 per nacht en toeristenbelasting 0,50 & Milieuheffing 1,50.

Boekt u: 7dagen, 6 betalen of 14 dagen, 11 betalen o f met de ACSI, BESTDEAL of MiniCampingCard 2017

Specialarrangementen:
Incl. 4 pers kampeermiddel, auto en elektra. Excl. belastingen.
* Hemelvaart & Pinksteren
* Week voor- na seizoen

(vertrek voor 16.00 u.)

(vrijdag tot vrijdag)

€
€

24-05 / 06-06 = 12 dagen
14-04 / 19-05 & 25-08 / 29-09

248, -125, --

(m.u.v. arrangementen en feestdagen)

Speciale aanbiedingen:
1 Week

hoogseizoen 4 personen. (All-In)

Van af: 07-07 tot 25-08

2 Weken hoogseizoen 4 personen. (All-In)

Van af: 07-07 tot 25-08

3 Weken hoogseizoen 4 personen. (All-In)

Van af: 07-07 tot 25-08

per
Voordeelarrangementen:

incl. 2 personen kampeermiddel, auto, elektra en heffingen.
Voorseizoen All-In
1 april
tot 30 juni
Mei maand
30 april
tot 2 juni
2 juni
tot 2 juli
Juni maand
30 april
tot 2 juli
Mei maand en Juni
1 september tot 30 september
Indian Summer 1 week
1 september tot 30 september
September maand
Salland Wandelvierdaagse

Oktober datum nog niet bekend 5 dagen

€

226,=

iedere persoon extra

€ 36,50

Hond aan gelijnd

€ 13,75

-

452,=

iedere persoon extra

- 73,--

Hond aan gelijnd

- 27,50

644,=

iedere persoon extra

- 105,--

Hond aan gelijnd

- 38,50

-

€ 650,-- 375,-- 375,-- 575,--115,-- 225,-- 85,--

Iedere persoon extra
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

“

“

€
-

78,-45,-45,-55,-26,-35,--

1 hond
“ “
“ “
“ “
“ “
“ “

-

10,--

“ “

€
-

25,-14,-14,-18,-8,50
14,--

- gratis

Annuleringsfonds voor toeristisch kamperen
Wij adviseren u om een annuleringsfonds af te sluiten.
Er wordt namelijk geen restitutie van kampeergeld verleend bij verhindering of vervroegd vertrek.
Prijs- en BTW wijzigingen, data en typefouten voorbehouden
* Slagboom gaat open via kenteken herkening
* 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).

Recreatieteam is aanwezig: Hemelvaart en Pinkster weekend & 22 juli t/m 25 augustus 2017.

Camping t Haasje

@CampingtHaasje

App -Haasje-Olst,

Bij aankomst dient men een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Camping ‘t Haasje, Fortmonderweg 17, 8121 SK Olst tel: 0031(0)570 561226 E-mail: info@kampeeridee.eu

3,50
6,50
3,-- 150, -2,50
25,-15,-200,--

