
KAMPEREN 2023

inclusief elektra (6 amp.)
inclusief één bijzettent (max. 9m2)
plaats ongeveer 100 m2
prijs per plaats per nacht, 2 personen

€  29
 

Basistarief
Standaardplaats
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inclusief elektra (10 amp.)
inclusief twee bijzettentjes (max. 14m2)
plaats ongeveer 125 m
prijs per plaats per nacht, 2 personen

Comfortplaats | camperplaats 

inclusief elektra (10 amp.)
inclusief twee bijzettentjes (max. 14m2)
plaats ongeveer 125 m2
prijs per plaats per nacht, 2 personen
waterkraan en afvoerputje

Privésanitair (beperkt beschikbaar) 

Comfortplus

geen elektra
prijs per persoon per nacht

Trekkersplaats € 9,50 

€ 36,50

€ 33,50

21 april t/m 7 juli € 440voorseizoenplaats standaard en comfort
Arrangementen

21 april t/m 7 juli € 520
 

voorseizoenplaats comfortplus  

18 aug t/m 1 sept € 440
 

Naseizoenplaats standaard en comfort

18 aug t/m 1 sept € 520
 

Naseizoenplaats comfortplus

18 t/m 21 mei € 130
 

Hemelvaartweekend- standaard en comfort

18 t/m 21 mei € 160
 

Hemelvaartweekend - comfortplus

€ 22 

Kinderen tot 2 jaar

Extra personen vanaf 2 jaar of logé
Prijs per persoon per nacht
Zesde persoon en meer

Gemeentelijke lasten
Prijs per persoon per nacht

Hond - beperkt toegestaan (per nacht)

Voorkeursplaats

Bijkomende kosten

Meivakantie                                      
Hemelvaart en Pinksteren            
Eerste twee zomerweken               
Laatste twee zomerweken          
Herfstvakantie                                

Vakantievoordeel

Voordeel buiten schoolvakanties

Kamperen standaard

Kamperen comfort en camperplaats

Kamperen comfort-plus plaats

€ 23
 

€ 24,50 
 

€ 28
 

Gratis

€ 2,20
€ 4,25

€ 4

€ 1,50

€ 25 

28 april t/m 8 mei
18 t/m 29 mei 
7 t/m 21 juli
18 augustus t/m 1 september
13 t/m 27 oktober  

26 t/m 29 mei € 120
 

Pinksterweekend - standaard Plus kosten Amazing Grace Festival

26 t/m 29 mei € 135
 

Pinksterweekend - comfort Plus kosten Amazing Grace Festival

26 t/m 29 mei € 150 
 

Pinksterweekend - comfort plus Plus kosten Amazing Grace Festival

26 t/m 29 mei Hemelvaart & Pinksteren  (tussentijds onbewoond) € 30
 

Voor laten staan van de caravan/tent 

Extra persoon € 4,25 
 


