Tarieven kampeerseizoen 2017
Kampeerplaats* (plaatsen aangegeven met
letters A,B en W)
Extra kind tot en met 12 jaar
Extra persoon ouder dan 12 jaar
16 ampère stroom per nacht
Bijzettentje
Huisdier (moet aangelijnd zijn en buiten het terrein uitgelaten worden)
Picknicktafel bij uw kampeerplaats
Hangmat bij uw kampeerplaats
Koelkast bij uw kampeerplaats
Dag bezoeker
Toeristenbelasting, per nacht, per persoon (vanaf 12 jaar)
Verlenging vertrektijd naar 19:00 uur (bespreken is max. 24 uur voor vertrek mogelijk indien
de plek dan nog beschikbaar is)

Laagseizoen
per dag

Hoogseizoen
per dag

20,00

23,50

3,00
3,50
3,50
2,50
2,50
4,50
3,50
5,00
2,00
1,50

3,00
3,50
3,50
2,50
2,50
4,50
3,50
5,00
2,00
1,50

10,00

12,50

*all-in prijs op basis van 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 auto, 6 ampère stroom, gebruik douches, eigen watertappunt, water
afvoer, draadloos internet, reservering kosten.
Ingebruikname kampeerplek bij aankomst vanaf 13:30 uur en vertrek uiterlijk 11:30 uur.
Voorseizoen kampeerplaats:
1 april 2017 tot 8 juli 2017
Naseizoen kampeerplaats:
3 september 2017 tot 14 oktober 2017
stroom op basis van verbruik (nacalculatie) 0,30 per KWh.

€ 670,00
€ 190,00

Op onze prijslijst zijn de algemene voorwaarden van RECRON van toepassing, zie voor meer informatie hierover onze disclaimer op de website

Tarieven Huurtenten 2017

compleet ingerichte safaritent** (plaatsen
S1 en S2)
compleet ingerichte Tipitent*** (plaatsen
T2)
compleet ingerichte Retro caravan****
(plaatsen R1 en R2)
Verplichte eindschoonmaak per verblijf
Kinderstoel per verblijf
Kinderbedje per verblijf

weekend
Laagseizoen
216,00
Hoogseizoen
297,00
Laagseizoen
165,00
Hoogseizoen
240,00
Laagseizoen
165,00
Hoogseizoen
240,00
30,00
4,50
7,50

midweek

week

Laagseizoen 198,00 Laagseizoen 350,00
Hoogseizoen 308,00 Hoogseizoen 549,50

Laagseizoen 155,00 Laagseizoen 300,00
Hoogseizoen 255,00 Hoogseizoen 450,00

Laagseizoen 155,00 Laagseizoen 300,00
Hoogseizoen 255,00 Hoogseizoen 450,00
30,00
4,50
7,50

30,00
4,50
7,50

**all-in prijs voor safaritent is op basis van 2 personen, 1 auto, eigen toilet, gebruik douches, ingerichte keuken, tent
verlichting, koelkast,stromend warm en koud water, comfortabele bedden met dekbedden, eigen watertappunt, draadloos
internet, reservering kosten
***all-in prijs voor tipitent is op basis van 2 personen, 1 auto, 5 vaste bedden incl matras, gebruik douches, ingerichte
(buiten)keuken, tent verlichting, koelkast, eigen watertappunt, draadloos internet, reservering kosten
****all-in prijs voor Retrocaravan is op basis van 2 personen, 1 auto, 1 tweepersoons vast bed, 1 bank die je om kan bouwen
tot een bed voor twee kinderen, gebruik douches, ingerichte keuken, vloerverwarming, koelkast, eigen watertappunt, draadloos
internet, reservering kosten
-roken is niet toegestaan in de huurtenten
-huisdieren zijn niet toegestaan in de huurtenten
-Weekend aankomst vrijdag vanaf 15:00 uur, vertrek maandag voor 11:00 uur
-Midweek aankomst maandag vanaf 15:00 uur, vertrek vrijdag voor 11:00 uur
-Week aankomst maandag of vrijdag vanaf 15:00 uur, vertrek maandag of vrijdag voor 11:00 uur

Op onze prijslijst zijn de algemene voorwaarden van RECRON van toepassing, zie voor meer informatie hierover onze disclaimer op de website

Op onze prijslijst zijn de algemene voorwaarden van RECRON van toepassing, zie voor meer informatie hierover onze disclaimer op de website

