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Seizoenplaatsen  (1 april t/m 31 oktober)
Seizoenplaats C-veld 
AO 01 t/m AO 03 – AO 25 t/m AO 35 – C 43 t/m C 90
Kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, elektra 4/6 Amp, water milieuheffing

€ 1410,-

€ 1410,-Seizoenplaats aan de IJssel
C 18 t/m C 26 – C 30 t/m C 34
Kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, 100 kWh elektra, water, milieuheffing

€ 1485,-

€ 1410,-Seizoenplaats aan de IJssel met rioolaansluit ing
C 03 t/m C 17
Kampeermiddel, bijzettentje. 1 auto, 100 kWh elektra, water, riool, milieuheffing

€ 1595,-

Vaste plaatsen  (1 april t/m 31 oktober)
Vaste plaats
1 auto, elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing

Vaste plaats aan de IJssel
1 auto, elektra 100 kWh, water, riool en milieuheffing

€ 1975,-

€ 2285,-

Bijkomende kosten

• Permanente bewoning is niet toegestaan
• De regels van overheidswege  dienen in acht te worden genomen, wat   
   thans inhoudt dat men haar hoofdverblijf  elders moet  hebben.
• Inschrijven op het adres  van de  camping is  niet  toegestaan

Permanente Bewoning

• Overnachten op de camping tussen 1 november en 31 maart is 
   uitsluitend toegestaan in de weekenden. 
• Gedurende de kerstvakantie is overnachten ook toegestaan
• Op de gehele camping is het water afgesloten tussen 31 oktober en 
   1 april.
• Tussen 1 november en 31 maart zijn de slagbomen gesloten voor 
  gasten. Parkeren kan op de parkeerplaats
• Gedurende de wintersluiting kan geen aanspraak worden gemaakt op     
   gebruik van faciliteiten

Verblijf gedurende de wintermaanden

Bij het Reserveren / Verlengen van vaste- en/of seizoenplaatsen gelden de volgende voorwaarden:

• Voor 15 januari dient een eerste aanbetaling van tenminste 50% zijn gedaan. Het restantbedrag dient voor 1 juni te zijn voldaan.
• Betalen in termijnen is toegestaan tot 6 maandelijkse termijnen tussen december en juni. Het verschuldigde bedrag dient op uiterlijk 1 juni volledig  
   aan ons te zijn voldaan
• Voor het mogelijk is een vaste- of seizoenplaats te verlengen dient een eventuele betalingsachterstand volledig en vooraf te zijn voldaan.

Reserveren / Verlengen van vaste- en seizoenplaatsen

Slaapcaravan (<3,5 meter)/ camper op de plek  € 250,-
Toeristenbelasting tot en met 2 personen   € 55,-
Toeristenbelasting  > 2 personen   € 82,50
Elektriciteit boven 100 kWh per kWh   € 0,45
Overnachtingskosten logé per dag   € 6,-
Bezoekersgeld per persoon per dag (volwassenen)  € 2,-
Bezoekersgeld per persoon per dag (kind)   € 1,50
Slaapcaravan (< 3,5 meter) / camper op de plek  € 210,-
Overnachtingskosten logé per seizoen   € 80,-
Eerste hond of kat (aangelijnd)    € 35,-
Tweede hond of kat (aangelijnd)   € 50,-
vanaf derde of meerdere huisdieren (aangelijnd)  € 65,-
Bezoekersgeld per persoon per seizoen   € 30,-
Borg CampCard     € 15,-
Douche CampCard     €0,20 per minuut
Warmwater     CampCard (€0,50)
Wasmachine     CampCard (€4,50)
Droogtrommel     CampCard (€2,50)

• Onderverhuur is in beginsel niet toegestaan
• Uitsluitend na schriftelijke toestemming van directie kan hier van, onder strikte voorwaarden, worden afgeweken
• Het recht op onderverhuur is niet vanzelfsprekend, maar zal per aanvraag en individuele situatie worden beoordeeld
• De campingdirectie heeft  het recht om zonder opgaaf van reden een verzoek tot toestemming voor onderverhuur te weigeren
• Onderverhuur zonder toestemming van de campingdirectie kan leiden tot het per direct beeindigen van uw huurovereenkomst zonder dat hiervoor  
   enige vorm van restitutie vereist is
• Neem voor meer informatie contact op via info@kampeeridee.eu

Onderverhuur 


