
Kampeertarieven 2022

Kampeerplaats, incl. 2 personen, stroom. &  WIFI ( voor één apparaat.)

Appelhof. Hoofdterrein. Camperplaats.

€.20,00 €.16,00 €.18,00

 

Eventuele bijkomende kosten per nacht:p.p.p.n.  

Toeristenbelasting v.a. 12 jaar. 1,20€       

Huisdier per huisdier. 1,50€       

Extra persoon v.a. 12 jaar. p.nacht 3,50€       

Kinderen 2 tot 12 jaar 2,50€       

Bijzettentje ( bij op kampeerplek) 3,00€       

Douche 0,50€       

WiFi voor één apparaat per dag. 1,50€       

Hoofdterrein  meedere kampeerplekken*  +    m3 

auto vrij, geschikt voor langere tijd. Minimaal 1 week.

Camperplekken voor op de camping   ( apart terrein. )

voor maximaal 12 campers. Maximaal 8 meter.

Appelhof Terrein voor 10 kampeerplekken +      M3 apart terrein voor 10 caravans of tenten.

           eventueel met auto.  op eigen camping plek.

 

Extra voordeel in voor en na seizoen op Camperplaats en Appelhof.

7 nachten = 6 nachten betalen. Niet van toepassing op Toeristenbelasting.

hoog seizoen van 1 juni t/m 30 September

Seizoen Plaatsen. 2022 kampeermiddel incl. 2 personen

alleen van toepassing op Hoofd Terrein.

Maand: 1 week. 2. weken  3. weken 4 weken.

April. €.   80,= €. 145,= €. 190,= €. 225,=

Mei. €.   90,= €. 160,= €. 215,= €. 250,=

Juni. €.   95,= €. 170,= €. 230,= €. 270,=

Juli. €. 110,= €. 200,= €. 295,= €. 310,=

Augustus. €. 110,= €. 200,= €. 295,= €. 310,=

September. €.   90,= €. 160,= €. 215,= €. 250,=

Oktober. €,   80,= €. 145,= €. 190,= €. 225,=

Incl. water en stroom. Excl.  Huisdieren ( €.10,50 per week)

en excl. Toeristenbelasting á €. 1,20 p.p.p.n.  

incl. WiFi voor één apparaat. auto op parkeerplaats.

Seizoen plaats van April t/m Oktober.  Auto op parkeerplaats.  

excl.   Water  en stroom en Toeristen belasting  enz. 1.175,00€   
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Tarieven Huur Caravans.

minimaal  7 overnachtingen.

maand: 1 week 2 weken 3 weken  4 weken.  extra *

April. €. 225,= €. 400,= €. 540,= €. 630,= €. 100,=

Mei. €. 280,= €. 505,= €. 670,= €. 785,= €. 100,=

Juni. €. 225,= €. 400,= €. 540,= €. 630,= €. 100,=

Juli. €. 325,= €. 585,= €. 780,= €. 910,= €. 150,=

Augustus. €. 385,= €. 695,= €. 925,= €. 1075,= €. 150,=

September. €. 250,= €. 450,= €. 600,= €. 700,= €. 100,=

Oktober. €. 225,= €. 400,= €. 540,= €. 630,= €. 100,=

* = eventueel verlenging met drie dagen ( weekend)

excl. huisdieren ( per huisdier €. 1,50 p.d.p.n. of €.10,00 per week.

excl.Toeristenbelasting €.1,20 per pers. Per nacht.

Eind schoonmaak kosten €.35,00  Auto op parkeer plaats.

Deze stacarvans zijn voorzien van dekbedden en kussens,

maar niet voorzien van linnengoed.

Jaarplaats   excl. stroom en water en toeristenbelasting. 1.315,00€    

het tarief voor verbruik van stroom + 0,55€        per Kwh. nog niet defenitief.

het tarief voor verbruik water + 3,75€        per M3. nog niet defenitief.

het tarief voor Toeristenbelasting €. 115,00 per seizoen.

 

op het einde van het seizoen worden de meterstanden opgenomen en gefactureerd

op de factuur van het jaar daarop.   

 

Kosten bij het verhuren van uw stacaravan.
Indien U de stacaravan verhuurt aan andere personen dan op gegeven.

bent U veranwoordelijk voor de volgende verplichtingen

a.  Verplicht dit vooraf te melden bij de receptie.

b.  De kosten á €. 3,00 p.p.p.n  te voldoen. ( vanaf 12 jaar.)

c. voor Huisdieren geldt het zelfde tarief als bij seizoenplaats.


