
Tarieven 2023 camping & verhuuraccomodaties
Alle prijzen zijn in euro's en inclusief BTW,  exclusief toeristenbelasting,  prijswijzigingen voorbehouden.

Camper / Caravan op parkeerterrein aan groenstrook
Tot 7,5 meter, geen voortent mogelijk. Prijs per nacht incl. 2 personen, water, elekra (6 ampère), wifi €  18,50

Tentplaats aan het water
inclusief 1 kampeermiddel, 2 personen, 1 auto, water, elektra (6 ampère), wifi

Tentplaats voor 1 tent met ligplaats boot tot 9 meter, per nacht €   52,-

Tentplaats voor 1 tent zonder ligplaats boot, per nacht €   32,-

Trekkershut (prijs voor max 4 personen)
Trekkershut per hut, per nacht €   58,-

Verwarming trekkershut per hut, per nacht €     7,50

Lakenpakket trekkershut per persoon, per verblijf €   11,-

Handdoeken pakket per persoon, per verblijf €     6,-

Glamping tent aan het water (prijs voor max 4 personen)
glamping tent voorseizoen weekend (3 ngt) € 240,-

glamping tent voorseizoen midweek (4 ngt) € 325,-

glamping tent voorseizoen week (7 ngt) € 485,-

glamping tent hoogseizoen weekend (3 ngt) € 315,-

glamping tent hoogseizoen midweek (4 ngt) € 420,-

glamping tent hoogseizoen week (7 ngt) € 705,-

glamping tent Hemelvaartsweekend; 17 - 22 mei 2023 (5 nachten) € 525,-

glamping tent Pinksterweekend; 26 - 30 mei 2023 (4 nachten) € 420,-

glamping tent na-Pinksteren; 30 mei - 2 juni 2023 (3 nachten) € 240,-

ligplaats eigen boot tot 9 meter bij glamping tent, per weekend (grotere boot op aanvraag) €   60,-

ligplaats eigen boot tot 9 meter bij glamping tent, per midweek (grotere boot op aanvraag) €   80,-

ligplaats eigen boot tot 9 meter bij glamping tent, per week (grotere boot op aanvraag) € 140,-

schoonmaakkosten €   51,-

borg € 100,-

Diversen
Toeristenbelasting per persoon, per nacht €     1,75

Extra persoon, p.p.p.n. €     5,50

Kinderen 2 tot en met 12 jaar (tot 2 jaar gratis), per kind per nacht €     3,50

Bijzettent per nacht €     5,50

Douchen €     1,-

Muntje wasmachine €     6,-

Extra parkeerplaats personenauto, per nacht €     8,50

parkeerplaats trailer (tot 7,5 meter) €     8,50

Hond (max 1) per nacht €     3,50

Bezoekers per dag €     3,50

Hoogseizoen:
Hemelvaartsweekend: 17 - 22 mei 2023 (5 nachten) 

Pinksterweekend: 26 - 30 mei 2023 (4 nachten)
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