KAMPEERTARIEVEN per overnachting
(of gedeelte daarvan)
SEIZOEN 2019
(Geopend van 1 april – 31 oktober 2019)
Comfort kampeerplaats ca. 90 – 100 m2, incl. 2 personen, 1 caravan of 1 tent +
1 auto* + evt. 1 bijzettentje (max. 5 m2), 6 ampère stroom (CEE),
drinkwatertappunt en rioleringsaansluiting.
(Meer stroom mogelijk; 10 - 16 ampère **)
Come & Go camperplaats gelegen op de camping ca. 45 m2, incl. 2 personen,
1 camper tot max. 7,50 meter, zonder stroom (6 ampère stroom is mogelijk à
€ 2,-- per overnachting), maximaal 4 overnachtingen.
Voortenten, bijzet tentjes en aanhangwagens/trailers zijn hier niet toegestaan.
Fietsplaats incl. 2 personen, tentje, maximaal 3 overnachtingen
Extra persoon
Extra kind (3 t/m 12 jaar)
Extra kleine tent (max. 5 m2) op comfort kampeerplaats
Extra auto, motor, brommer of scooter op (parkeer)plaats
Boot en/of trailer (zonder ligplaats) op comfort kampeerplaats
Bootligplaats met trailer op comfort kampeerplaats
Caravan, tent of camper zonder overnachting op comfort kampeerplaats

HOOGSEIZOEN

VOOR- EN NASEIZOEN

(29-05 – 11-06)
(19-06 – 23-06)
(06-07 – 25-08)

De resterende data tussen
1 april en 31 oktober
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☺ 50+ Korting: 50+ers ontvangen in het voor- en naseizoen een extra korting van € 1,00 op het standplaatstarief.
Feestdagen arrangementen (Uitsluitend voor aanvang van de geldende periode te boeken).
Hemelvaart & Pinksteren; 29 mei – 11 juni, incl. 4 personen
Hemelvaart, Pinksteren en nog even nagenieten; 29 mei – 23 juni, incl. 4 personen

€ 275,00
€ 455,00

Bovengenoemde prijzen zijn incl. BTW en excl. toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n.).
*
**

1 caravan of tent + 1 auto = 1 camper.
Op de comfort plaatsen kunt u meer dan de standaard 6 ampère stroom krijgen (tot max. 16 ampère).
10 ampère € 2,20 per nacht, 12 ampère € 3,30 per nacht, 14 ampère € 4,40 per nacht en 16 ampère € 5,50 per nacht.

Onze gasten kunnen gratis gebruik maken van het WiFi (draadloos) internet op onze camping. 1 code per plaats.
(Gebruik en mogelijke gevolgen zijn volledig voor eigen risico. Bij uitval/storing accepteren wij generlei reclamaties).
Gebruik douche € 0,50. (5 min.)
Eén auto + één boot en/of trailer mogen op de kampeerplaats, tenzij de beheerder anders bepaalt.
Alleenreizende jongeren en groepen worden op onze camping niet toegelaten.
Op de camping geldt een hondenverbod.

Lente & nazomer arrangementen.
Lente: 1 april – 30 juni, gezin of 4 personen, 1 caravan, 1 auto, 10 ampère stroom (50 kwh. vrij)
€ 645,00
Nazomer & wind: 1 september – 31 oktober, gezin of 4 personen, 1 caravan, 1 auto, 10 ampère stroom (35 kwh. vrij)
€ 397,00
Deze arrangementen zijn incl. BTW (wijzigingen voorbehouden) en excl. toeristenbelasting, nl. lente € 86,25 en nazomer & wind € 51,75.
Deze arrangementen kunnen uitsluitend voor aanvang van de geldende periode geboekt worden en zijn op aanvraag. Velden 1 – 154.

Reserveren.
Reserveren is mogelijk bij een verblijf van 3 nachten of langer in het hoogseizoen. De reserveringskosten bedragen € 8,00 per kampeerplaats.
Reserveert u, om teleurstellingen te voorkomen, tijdig! Vooruitbetaling: max € 120,00 binnen 14 dagen na reserveringsbevestiging, het restbedrag
rest betaalt u 14 dagen voor aankomst. Betalingen geschieden zonder restitutie. Sluit met het oog op annulering een verzekering af. Deelname
annuleringsfonds Camping Hindeloopen 4% van de verblijfskosten. Wijzigingskosten reservering € 10,00.
Aankomst & vertrek: Aankomst na 13.00 uur. Vertrek in de ochtend, voor 12.00 uur.

