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COMFORTPLAATSEN  
Nummer 301 t/m 342, 345 t/m 373, 382 t/m 477 en 501 t/m 542  

- Oppervlakte ± 90 m2, inclusief aparte parkeerplaats voor de auto 
- Maximale afmeting kampeermiddel 7,5 meter (inclusief dissel) 
- 1 Bijzettentje voor de kinderen toegestaan (maximaal 6 m2) 
- Er zijn een beperkt aantal grotere plaatsen beschikbaar, voor caravans langer dan 

 7,5 meter. Neemt u hiervoor telefonisch contact op met de receptie. 
 
Hoogseizoen 
29-05 tot 02-06, 07-06 tot 10-06 en 20-07 tot 17-08    € 46,00 
Tussenseizoen 
18-04 tot 23-04, 02-06 tot 07-06, 19-06 tot 23-06, 06-07 tot 20-07 en 17-08 tot 31-08 € 39,00 
Laagseizoen 
Resterende periode tussen 29-03 en 27-10     € 28,00 
Winter 2018/ 2019 
28-10 tot 29-03 (zwembad, restaurant en winkel gesloten)   € 26,00 
 
 

COMFORTPLAATSEN MET PRIVÉ SANITAIR 
Nummer 343 en 344, met eigen privé sanitair  

- Oppervlakte ± 100 m2, inclusief aparte parkeerplaats voor de auto 
- Maximale afmeting kampeermiddel 7,5 meter (inclusief dissel) 
- 1 Bijzettentje voor de kinderen toegestaan (maximaal 6 m2) 

 
Hoogseizoen 
29-05 tot 02-06, 07-06 tot 10-06 en 20-07 tot 17-08    € 55,00 
Tussenseizoen 
18-04 tot 23-04, 02-06 tot 07-06, 19-06 tot 23-06, 06-07 tot 20-07 en 17-08 tot 31-08 € 48,00 
Laagseizoen 
Resterende periode tussen 29-03 en 27-10     € 37,00 
 
 

TREKKERSVELD 
Nummer 573 t/m 582 

- Oppervlakte ± 40 m2 (geen extra tent) 
- Maximale afmeting kampeermiddel 4 meter 

 
Hoogseizoen 
29-05 tot 02-06, 07-06 tot 10-06 en 20-07 tot 17-08    € 32,00 
Tussenseizoen 
18-04 tot 23-04, 02-06 tot 07-06, 19-06 tot 23-06, 06-07 tot 20-07 en 17-08 tot 31-08 € 26,00 
Laagseizoen 
Resterende periode tussen 29-03 en 27-10     € 22,00 
  
 
 

Betreffende tarieven zijn inclusief:     
- 2 personen 
- Stroomgebruik (m.u.v. bepaalde arrangementen) 
- Douche en warm water 
- 1 kampeermiddel (caravan, camper, vouwwagen of tent) 
- Gebruik van het zwembad (indien geopend, niet in de winter) 

 
De plaatsen zijn voorzien van: 

- Elektra, 16 ampère  
- TV-aansluiting  
- Water 
- Afvoer 
- Draadloos internet (WIFI) (€ 1,- per dag, 1 apparaat gelijktijdig) 

 
Overige kosten per nacht: 

- Extra persoon (kinderen t/m 1 jaar gratis)    € 6,00 
- Toeristenbelasting, per persoon     incl. 
- Hond (laag- en tussenseizoen € 2,50) maximaal 2   € 3,50  
- Leegstand (niet mogelijk in hoog- en tussenseizoen)   € 5,00  
- Extra slaaptentje      € 4,00 

  
Extra: 

- Dagbezoek, p.p., excl. zwembadgebruik    € 1,00 
- Wasmachine, inclusief wasmiddel    € 5,00 
- Wasdroger      € 1,50 

  
In onze verwarmde toiletgebouwen privé-sanitair huren? 

- Badkamer met douche, toilet en wastafel    p.w. € 90,- 
 
Sport & Ontspanning 

- Sauna, per 2 uur, max. 4 personen    € 17,50 
- Fitness, vanaf 16 jaar      gratis 
- Tennis, per half uur      gratis 

 
Verhuur: (via de receptie) 
    Per dag  Per week  Borg 

- Fiets   € 6,00  € 30,00  € 25,00 
- Kinderzitje  € 2,50  € 10,00  € 10,00 
- Koelkast   € 2,50  -  € 10,00 
- Kluis   € 1,00  -  € 10,00 
- Huur tv-kabel  € 1,00  -  € 10,00 
- Huur eurostekker  € 1,00  -  € 10,00 
- TV-Receiver  € 0,00  -  € 60,00 
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Arrangementen  
  
      2 Personen Extra pers. 
1. Voorseizoen*  29-03 tot 30-06  €  825,-  €  82,50 p.p. 
2. Voor + naseizoen*  29-03 tot 30-06 + 24-08 tot 27-10 €  1.075,-  €  100,- p.p. 
3. Hemelvaart + Pinksteren 29-05 tot 11-06  €  365,-  €  47,50 p.p. 
    (leeg tussen 02-06 en 07-06) 
4. Hemelvaart + Pinksteren 29-05 tot 11-06  €  415,-  €  70,- p.p. 
     (aanwezig tussen 02-06 en 07-06) 
5. Juni maand*  12-06 tot 07-07  €  360,-  €  6,- p.p.p.n.  
6. Vroegzomer   06-07 tot 20-07  €  465,-  €  80,- p.p. 
7. Nazomer 1  10-08 tot 24-08  €  515,-  €  80,- p.p. 
8. Nazomer 2  17-08 tot 31-08  €  415,-  €  80,- p.p. 
9. September maand* 31-08 tot 29-09  €  300,-  €  6,- p.p.p.n. 
10. Naseizoen*   24-08 tot 27-10  €  450,-  €  50,- p.p. 
 
Alle arrangementen zijn persoonsgebonden, andere personen worden als bezoeker beschouwd en 
dienen zich bij aankomst te melden. Dagbezoekers betalen € 1,00, overnachtend bezoek betaalt € 6,- 
per persoon per nacht. De arrangementen vervallen wanneer de aanvangsdatum voorbij is. 
 
* Stroom wordt naar gebruik afgerekend á € 0,35 per KWH. 
 

 
Het is niet toegestaan de auto op de plaats te parkeren, hiervoor zijn aparte plaatsen beschikbaar op 
de camping.  
 
Reserveren voor Hemelvaart is alleen mogelijk indien men minimaal 4 nachten boekt, voor Pasen en 
Pinksteren is dit alleen mogelijk indien men minimaal 3 nachten boekt. Tussen 20 juli en 17 augustus 
2019 kan er alleen per volle week geboekt worden, altijd van zaterdag tot zaterdag. 
 
Indien u zeker wilt zijn van een plaats op onze camping is tijdig reserveren gewenst. Bij uw 
reservering, welke rechtsgeldig is volgens de Recron-voorwaarden, ontvangt u een bevestiging en 
dient u de eerste helft van het kampeergeld binnen 21 dagen na reservering te voldoen. De tweede 
helft dient 21 dagen voor aankomst in ons bezit te zijn.  
 
Wij adviseren u dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. Zonder deze verzekering wordt er 
bij verhindering of voortijdig vertrek geen restitutie van het kampeergeld verleend. (voorwaarden 
kunt u raadplegen op de website). 
 
 
 
 
 

 

Verhuur  
 

Luxe Chalets  
Geschikt voor maximaal 5 personen en voorzien van: 2 slaapkamers (1 x ouderslaapkamer twee losse 
bedden en 1 x kinderkamer met stapelbed + enkelbed), wc, douche, keuken, magnetron en een 
gezellige zithoek met TV.  
 
Hoogseizoen, per week  13-07 tot 24-08    € 790,- 
Tussenseizoen, per week 06-07 tot 13-07 en 24-08 tot 31-08  € 741,- 
Laagseizoen, per week  m.u.v. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag   € 454,- 
Paasweekend  19-04 tot 22-04 (vrijdag tot maandag)   € 317,- 
Hemelvaartweekend   29-05 tot 02-06 (woensdag tot zondag)   € 422,- 
Pinksterweekend  07-06 tot 10-06 (vrijdag tot maandag)  € 317,- 
Sacramentsweekend  19-06 tot 23-06 (woensdag tot zondag)  € 380,- 
Lang weekend   vrijdag tot maandag, niet in het tussen- en hoogseizoen   € 275,- 
Midweek maandag tot vrijdag,  niet in het tussen- en hoogseizoen    € 366,- 
 
 

Beach Lodges 
Geschikt voor maximaal 6 personen en voorzien van: 3 slaapkamers (2 x twee persoonskamers en 1 x 
kinderkamer met stapelbed), aparte wc, badkamer met douche, luxe keuken met vaatwasser en 
combi-magnetron, een gezellige zithoek met TV.  
 
Hoogseizoen, per week  13-07 tot 24-08    € 995,- 
Tussenseizoen, per week 06-07 tot 13-07 en 24-08 tot 31-08  € 895,- 
Laagseizoen, per week  m.u.v. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Sacramentsdag   € 595,- 
Paasweekend  19-04 tot 22-04 (vrijdag tot maandag)   € 375,- 
Hemelvaartweekend  29-05 tot 02-06 (woensdag tot zondag)   € 580,- 
Pinksterweekend  07-06 tot 10-06 (vrijdag tot maandag)  € 435,- 
Sacramentsweekend  19-06 tot 23-06 (woensdag tot zondag)  € 500,- 
Lang weekend   vrijdag tot maandag, niet in het tussen- en hoogseizoen   € 315,- 
Midweek maandag tot vrijdag,  niet in het tussen- en hoogseizoen    € 420,- 
 
 
Handig om te weten bij onze verhuur: 

- Huisdieren zijn niet toegestaan.  
- Inclusief Wifi. 
- Beddengoed is aanwezig, u dient zelf wel handdoeken e.d. mee te nemen.  
- Het plaatsen van tenten bij de chalets is niet toegestaan. 
- Voor de eindschoonmaak gaan wij er van uit dat u de accommodatie net zo achter laat als 

u deze gekregen heeft. Hiervoor wordt € 50,- waarborg gerekend bij reservering. 
 
 
Deze prijslijst is onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen en typefouten. 
 


