
 

 

 

Tarieven 2018 per nacht  
                   Aankomst na 14.00 uur vertrek voor 11.00 uur                                                                                                                                                                

   Caravan, vouwwagen en/of tent, 2 personen, 1 auto, elektriciteit en water   €                21,00   

  Camper 2 personen en elektriciteit   €                18,00  

  Trekkers plaats 1 personen per fiets of te voet  €                  8,00  

  Bijkomende kosten:          

  Toeristen & milieubelasting  per persoon per nacht   €                  1,50  

  Toeslag IJssel plaats Ao 1e rij of 1e rij C-veld  €                  5,00  

   Extra volwassene   €                  4,50   

   Extra kind 2 t/m 13 jaar   €                  3,50   

   Hond aangelijnd   €                  2,50   

   1e Slaaptent 6m3   €                  gratis   

  2e Slaaptent 6m3  €                  2,50  

  Boot  €                  3,50  

   Aanhanger  €                  3,50   

   Borg Campcard  €                15,00  

   Warm water douche (Campcard)   €                  0,20  Per minuut 
 

   Warm water afwas    (Campcard)   €                  0,50 Per emmer   

   Wasmachine              (Campcard)    €                  4,00 Per beurt   

   Droger                       (Campcard)   €                  2,50 Per beurt   

 

 Korting: nacht: 3 dagen staan 15% in voor- naseizoen.  

               Boekt u: 7 dagen, 6 betalen (ook in hoogseizoen) . Of met ACSI card (zie ACSI 2018)   
 

 

   Arrangementen: Caravan en of tent, 2 personen, 1 auto, elektriciteit, water, toeristen- milieubelasting      

   Hemelvaart ( 4 dagen)   €             105,00   

   Pinksteren  ( 4 dagen)   €             105,00   

   Hemelvaart tot en met Pinksteren   €             265,00   

  Bijkomende kosten:       (Hemelvaart en/of Pinksteren)    

  Extra volwassene   €                27,00  

  Extra kind 2 t/m 13 jaar   €                15,00  

   1e Hond                   gratis     

  2e hond  €                 5,00  

   Toeslag IJssel plaats           €                 5,00   

   Lang verblijf kamperen:  Caravan en of tent, 2 personen, 1 auto, elektriciteit, water en toeristen- milieubelasting      

   Voorseizoen  april, mei en juni   €             580,00   

   Naseizoen     augustus en september  €             510,00   

  Bijkomende kosten   

  Ieder persoon extra  €               60,00  

 
 1ste  hond  

 2de  hond 

 €               gratis 

 €               30,00 
 

  
       

Per maand:  Caravan en of tent, 2 personen, 1 auto, elektriciteit, water en toeristen- milieubelasting  
    

  April   €             255,00   

  Mei   €             425,00 
 

  Juni   €             350,00   

  Juli   €             425,00   

  Augustus   €             425,00   

  September   €             255,00   

 Bijkomende kosten:   

 Ieder persoon extra €                35,00  

 1ste Hond                  €                gratis  

 2de  hond €                15,00  

    

 

                           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 

  

    

 

Adres: Camping `t Haasje, Fortmonderweg 17, 8121 SK Olst.   Tel: 0031(0)570561226                           

E. info@kampeeridee.eu  W. www.kampeeridee.eu 

Bank: IBAN: NL20 ABNA 0596519354 t.n.v. Camping `t Haasje of Bank: NL84 RABO 0139204601 
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2 Persoons Mobihome  Trekkershut:                    1 april t/m 30 september 

                                                                            Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 11.00 

                                                                                                                                                                                                                     

Per nacht                                                                                                                                                                                                        €                30,00 

Borg                                                                                      incl. CampCard voor gebruik douche                                                            €                50,00 

Toeristen- milieubelasting                                                         per persoon per nacht                                                                                          €                  1,50 

 

 

 

Onze mobile trekkershut heeft geen verwarming, Roken en huisdieren zijn niet toegestaan. 

 

       
 

Inclusief electra, tafel met 2 stoeltjes en 2 persoons bed met 2 matrassen.  Voor een slaapzak en een kussen moet je wel zelf zorgen. 

Je maakt gebruik van de sanitaire voorzieningen in de buurt waar de hut zich bevindt.   

Bij resevering van trekkershut moet het bedrag gelijk worden voldaan incl. borg.    U dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 

 

Seizoenplaatsen   van 1 april tot en met 31 oktober        
 

 
Seizoenplaats 1:           Op de velden A0 01 t/m 3 & Ao25 t/m 35 & C 043 t/m C090 

                                        kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, elektra 4 of 6 Amp, water, milieuheffing €          1.400,00  

 
 Seizoenplaats 2:           Plaatsen C018 t/m C026 & C030 t/m C034  

                                        kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, 100 kWh elektra, water, milieuheffing €          1.335,00  

 
 Seizoenplaats 3:           plaatsen: C003 t/m C017, aan de IJssel  

                                        kampeermiddel, bijzettentje,1 auto, 100 kWh elektra, water, riool, milieuheffing €          1.510,00  

     Vaste plaatsen:     van 1 april t/m 31 oktober     Permant bewoning van gem.Olst-Wijhe niet toegestaan.  

  Vaste plaats :                       Stacaravan of Chalet, 1 auto via (kenteken), elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing €            1815,00  

  Vaste plaats aan de IJssel:  Stacaravan of Chalet, 1 auto via (kenteken), elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing €            2100,00  

  Bijkomende kosten:   

  Toeristenbelasting tot met 2 personen,      niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe €                55,00  

  Toeristenbelasting meer als 2 personen     niet voor bewoner gem. Olst-Wijhe   €               82,50  

  Elektriciteit                                                  verbruik boven de 100 KWh                                                                       €                 0,45     Per kwh     

  Bijzet caravan / slaapschuur (bestaande).  (mogen geen bijzet meer geplaats worden van gemeente Olst-Wijhe)  €             200,00  

  1 Bijzettentje          maximaal 6 m2                 Gratis  

  Overnachtingskosten logee per dag  €                  6,00   

  Overnachtingskosten logee per seizoen  €                75,00  

  Hond  per seizoen                                                 maximaal 2 honden  €                50,00  

   Loge hond per dag    €                  2,50   

   Bezoekersgeld per dag per persoon   €                  3,00   

  Bezoekersgeld per seizoen per persoon  €                30,00  

   CampCard borg ( voor douche, warmwater, wasmachine en droogtrommel)   €                15,00 borg    

   Verhuur stacaravan per week aan derden, vooraf worden voldaan.  €                90,00   

 
Met ingang van 1 janauari 2018 

Bij verkoop van uw Chalet of Stacaravan:              ( indien deze nog verkoopbaar ).  
  

 Courtage bij verkoop:                  (voorbeeld € 5000,00 x  € 0,08= €400,00) €                   0,08 van de verkoopprijs     

  

Bij verkoop moet bij overdracht wat nog openstaand bedrag in zijn geheel worden voldaan. 

Vaste plaasten:  Wintermaanden:   Mag men van vrijdag t/m zondag overnachten, en met de kerstvakantie mag men overnachten. 

                               Het water is van 31 oktober t/m 1 april op de camping afgesloten. 

                               Tevens is de slagboom in de winter maanden gesloten voor gasten. 

 

Factuur seizoen- vaste staanplaats tarief:  Standaard dient u 50 % te voldoen voor 31 januari en het restant voor 1 juni.  

                                                                        Wilt u het betalen van grote bedragen in eens voorkomen dan kunt u in 6 termijn aan ons overmaken.  

                                                                          dient het bedrag uiterlijk voor 1 juni zijn voldaan. 

                                                                           Prijs- en BTW wijzigingen en typefouten voorbehouden  

  

Adres: Camping `t Haasje, Fortmonderweg 17, 8121 SK Olst.   Tel: 0031(0)570561226 

E: info@kampeeridee.eu  W. www.kampeeridee.eu 

Bank: IBAN: NL20 ABNA 0596519354 t.n.v. Camping `t Haasje of Bank: NL84 RABO 0139204601 
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