
Tarieven Seizoen & Jaarplaatsen 2023

Camping ‘t Haasje - Fortmonderweg 17 - 8121 SK Olst - 0570-241041 - info@kampeeridee.eu
 www.kampeeridee.eu 

(Druk en zetfouten voorbehouden)

Seizoenplaatsen  (1 april t/m 31 oktober)
Seizoenplaats C-veld 
C 18 t/m C 26 – C 30 t/m C 34 - C 43 t/m C 90
Kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto, elektra 4/6 Amp, water, milieuheffing

€ 1626,-

€ 1715,-

Seizoenplaats aan de IJssel met vuilwaterafvoer
C 03 t/m C 17
Kampeermiddel, bijzettentje. 1 auto, 100 kWh elektra 4/6 Amp, water, vuilwaterafvoer, milieuheffing

€ 1842,-

Jaarplaatsen  (1 april t/m 31 oktober + weekenden)
Jaarplaats
1 auto, elektra 100 kWh 4/6 Amp, water, riool en milieuheffing

Jaarplaats aan de IJssel
1 auto, elektra 100 kWh 4/6 Amp, water, riool en milieuheffing

€ 2281,-

€ 2639,-

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. Iedere overnachting dient 
vooraf geregistreerd te worden (aantal nachten +  personen)
•  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 o.a. de volgende voorwaarden:

• Voor  1 januari dient een eerste aanbetaling van tenminste 50% zijn gedaan. Het restantbedrag dient voor 1 juni te zijn voldaan.
•  Voor het mogelijk is een vaste- of seizoenplaats te verlengen dient een eventuele betalingsachterstand volledig en vooraf te zijn voldaan.
•  Opzeggen seizoen/jaarplaats dient schriftelijk te gebeuren voor 31 oktober. Zonder opzegging wordt u geacht te willen verlengen met  één jaar.
• Het overschrijden van een betaaltermijn resulteert per keer in een verhoging van minimaal € 27.50 administratiekosten

Reserveren / Verlengen van vaste- en seizoenplaatsen

€ 275
€110
€ 165
€ 1.00

Slaapcaravan (<3,5 meter)/ camper op de plek 
Toeristenbelasting tot en met 2 personen   
Toeristenbelasting  > 2 personen  
Elektriciteit boven 100 kWh per kWh  
Overnachtingskosten logé per dag  € 6
Bezoekersgeld per persoon per dag (volwassenen) 
Bezoekersgeld per persoon per dag (kind)   
Slaapcaravan (< 3,5 meter) / camper op de plek  
Overnachtingskosten logé per seizoen 
Eerste hond of kat (aangelijnd)   
Tweede hond of kat (aangelijnd)  
vanaf derde of meerdere huisdieren (aangelijnd)  
Bezoekersgeld per persoon per seizoen   
Borg CampCard  
Douche CampCard   
Warmwater  
Wasmachine  
Droogtrommel  

€ 2
€ 1,50
€ 231
€ 88
€ 38.50
€ 55
€ 71.50
€ 30
€ 15
€0,20 per minuut
CampCard (€0,50)
CampCard (€4,50)
CampCard (€2,50)

• Iedere jaar- of seizoenplaatshouder dient maandelijks voor de 5e een opgave te doen van zijn/haar verblijf over de achterliggende maand. Opgave 
volstaat met het aantal dagen (van/tot) en aantal personen dat heeft overnacht. Opgave dient uiterlijk de 5e per e-mail te worden verzonden aan 
info@kampeeridee.eu Indien er geen of te laat opgave wordt ontvangen zal er vanuit worden gegaan dat de jaarplaats de gehele maand is gebruikt door 
het totaal aantal gereserveerde personen. Heffingen en belastingen zullen tevens worden berekend over de volledige maand en totaal aantal 
gereserveerde personen.
• Onderverhuur / Gebruik door derden (anders dan hoofdhuurder en al dan niet tegen betaling) is  niet toegestaan. Bij constatering zal de 

huurovereenkomst worden ontbonden en een toeslag in rekening worden gebracht. 

Verplichte nachtregistratie + Onderverhuur / Gebruik door derden
door derden

Seizoenplaats aan de IJssel
AO 01 t/m AO 03 – AO 25 t/m AO 35 
Kampeermiddel, bijzettentje, 1 auto,  elektra 4/6 Amp, water, milieuheffing
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