
  

 

 

                                     Kampeer tarieven 2019 incl 9% BTW 

     

 Prijzen per nacht van 14.00 uur tot 12.00 uur                          Hoogseizoen            Laagseizoen 

 

    Toeristische plaats C-veld 

    2 personen, auto, exclusief milieu en toeristenbelasting    

             €          22,00             €    17,00                                           

   Toeristische plaats,  AO veld bij de IJssel 

   2 personen, auto, exclusief milieu en  toeristenbelasting                -         26,00              -     21,00              

  

  Trekkersplaats                                                                                  

  1 personen, exclusief milieu en toeristenbelasting                           -            9,00             -       8,00        

      2 personen, exclusief milieu en toeristenbelasting                           -          11,00             -     10,00 

 

  

Bijkomende kosten:        

Toeristenbelasting p.p.p.n.                                                            -      0,50 

  Milieuheffing p.p.p.n.                                                                   -      1,50  

   Extra volwassene                                                                          -      4,75   

   Extra kind 2 t/m 12 jaar                                                                -      3,75   

   Hond aangelijnd                                                                           -      2,50   

   1e Slaaptent 6m3                                                                              gratis   

  2e Slaaptent 6m3                                                                          -      3,00  

  Boot of aanhanger                                                                        -     4,50  

  
 Borg CampCard                                                                            -   15,00 

 Opwaarder CampCard  (vóór de douche, heet water, wasmachine en droger)   na gebruik. 
 

    Korting:    Boekt u: 7 dagen, 6 betalen (ook in hoogseizoen) . Of met ACSI card (zie ACSI 2019) 

   Arrangementen: Kampeermiddel, 2 personen, 1 auto, elektriciteit, water, toeristen- milieubelasting    

   Hemelvaart ( 4 dagen)                                                                  €   120,00  Extra persoon  € 15,00   

   Pinksteren  ( 4 dagen)                                                                   -   120,00   Extra persoon  - 15,00   

   Hemelvaart tot en met Pinksteren                                                -   240,00   Extra persoon  -  27,00   

 

      Hond        gratis  

  

 

 

U    dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 

 

Prijs- en BTW wijzigingen en typefouten voorbehouden 

 



  

 

 

Kampeer tarieven 2019 incl 9% BTW 
 

  

Lang verblijf kamperen: 2 personen, kampeermiddel, 1 auto, elektriciteit, water en toeristen milieubelasting 
 

Voorseizoen   Mei & Juni                                                          €   665,00 

  

          Hoogseizoen  Juli & Augustus                                                  -    900,00 

  

  Naseizoen     Augustus & September                                       -    535,00  

  

Bijkomende kosten: 
 

Ieder persoon extra                                                                     €     75,00 
 

       Hond                                                                                           -      15,00 
 

  

 Per maand:  2 personen, kampeermiddel, 1 auto, elektriciteit, water en toeristen- milieubelasting 
 

Mei                                                                                              €      425,00  

         Juni                                                                                              -      350,00 

Juli                                                                                                -      550,00 

Augustus                                                                                      -      550,00  

September                                                                                   -      285,00 

 

Bijkomende kosten: 
 

Ieder persoon extra                                                                        €       75,00 

Hond                                                                                               -       15,00 
 

2 Persoons Mobihome  Trekkershut: 

15 april t/m 15 september  Aankomst na 15.00 uur en vertrek vóór 11.00 uur 
  

 

 

 

 

             Per nacht € 35,00,        Borg € 50,00,        Toeristenbel.  € 0.50 p.p.p.n.  Milieubel. € 1,50 p.p.p.n.  

Inclusief electra, tafel met 2 stoeltjes en 2 persoons bed met 2 matrassen. 

Voor een slaapzak en een kussen zelf meenemen. 

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

Bij resevering van de mobihomehut moet het bedrag gelijk worden voldaan incl. borg. 

U    dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. 

 

Prijs- en BTW wijzigingen en typefouten voorbehouden 
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Seizoenplaatsen   van 1 april tot en met 31 oktober       2019 incl. 9% btw 
 

 Seizoenplaats 1:  Op de velden A0 01 t/m 03 - Ao 25 t/m Ao 35 - C 043 t/m C090                      €  1485,00 

                              kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, elektra 4 / 6 Amp, water, milieuheffing 

 Seizoenplaats 2:  Plaatsen C018 t/m C026 & C030 t/m C034                                                  -  1410,00              

                              kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, 100 kWh elektra, water, milieuheffing         

Seizoenplaats 3: aan de IJssel  plaatsen: C003 t/m C017,                                                      -  1595,00  

kampeermiddel, bijzettentje,1 auto, 100 kWh elektra, water, riool, milieuheffing 

Vaste plaatsen:     van 1 april t/m 31 oktober    2019 incl. 9% btw    

  Vaste plaats :                                                                                                                              -  1915,00 

                       1 auto via (kenteken), elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing 
  

 Vaste plaats aan de IJssel:                                                                                                 -   2215,00 

                         1 auto via (kenteken), elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing            

 Bijkomende kosten:  

 

  Toeristenbelasting t/m 2 personen,       €   55,00               Toeristenbelasting meer als 2 personen,          €     82,50 

  Elektriciteit: boven 100 KWh                per  kWh       _      0,45               Extra slaapruimte maximaal 8 m3 alléén vaste plaatsen     -   210,00 

  Overnachtingskosten logé per dag        -     6,00                Overnachtingskosten logé per seizoen             -     80,00 

  logé Hond  per dag                                -      2,50               Hond  per seizoen     maximaal 2 honden          -       55,00 

  Bezoekersgeld per persoon  per dag     -      3, 00              Bezoekersgeld per persoon per seizoen          -       30,00 

  Borg CampCard      (waterkaart)          -    15, 00               Opwaarderen CampCard  min. € 0.20 douche, min. € 0.50 warmwater, 

                                                                                                                                                                                             € 4,50 wasmachine € 2.50 droogtrommel. 

 Verhuur stacaravan per week aan derde  €   135,00  

   

  

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. 

 

Resevering van seizoen- vaste staanplaats:  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 

 


