
Kampeer- en Camperprijzen 2019 
Camping geopend van 30 maart tot 2 november 2019 

 
Toeristische kampeerplaats      (80 tot 100 m2) 
 1 tent, caravan of vouwwagen met eventueel 1 bijzettentje (tot 5m²), 1 auto,  
gratis gebruik douche en toilet, elektra  (4 Ampère) en internet (WiFi) 

Voorseizoen 30-03-2019 06-07-2019 €   7,75 per nacht 

Hoogseizoen 06-07-2019 
17-08-2019 

20-07-2019 
31-08-2019 

€ 10,90 per nacht 

Superhoogseizoen 20-07-2019 17-08-2019 € 13,25 per nacht 

naseizoen 31-08-2019 02-11-2019 €   7,75 per nacht 

 
Comfort plaatsen (nrs. 216, 220 en 222)    (150 m2) 
1 tent, caravan of vouwwagen met eventueel 1 bijzettentje (tot 9m²), 1 auto,  
10 Ampère elektra en internet (WiFi) 

Voorseizoen 30-03-2019 06-07-2019 € 12,90 per nacht 

Hoogseizoen 06-07-2019 
17-08-2019 

20-07-2019 
31-08-2019 

€ 15,90 per nacht 

Superhoogseizoen 20-07-2019 17-08-2019 € 18,50 per nacht 

naseizoen 31-08-2019 02-11-2019 € 12,90 per nacht 

 

Bijkomende kosten (geldig voor de hierboven aangegeven campingplaatsen) 
Personen vanaf 13 jaar € 3,35 per nacht 

Personen t/m 12 jaar € 1,80 per nacht 

Huisdieren (max. 1 per plaats) € 2,00 per nacht 

2e bijzettent € 2,75 per nacht 

Bezoeker € 2,50 per dag 

Parklasten p.p.p.n. € 1,70 per nacht 

 

Camperplaatsen 
Voor-/hoofd- en naseizoen 01-01-2019 

17-08-2019 
20-07-2019 
31-12-2019 

€  11,90 per nacht 

Superhoogseizoen 20-07-2019 17-08-2019 €  14,95 per nacht 

De camperplaats is incl. 10 amp. stroom en WiFi en excl. de parklasten van  € 1,70 p.p.p.nacht. 

Arrangement periodes (geldig voor toeristische kampeerplaatsen) 
Voorseizoen plaats 30-03-2019 06-07-2019 €   400,00 

Hoogseizoen plaats 06-07-2019 31-08-2019 €   800,00 

Naseizoen plaats 31-08-2019 02-11-2019 €   350,00 

Parklasten  
Toeristenbelasting en milieuheffing 

  €  100,00 per periode per plaats               
(max. 3 pers. per plaats) 

Twee gekoppelde periodes 
          totaal max. 180 nachten 

30-03  tot  31-08 
of 06-07 tot 02-11 

 €   1000,00  + Park last. 
( € 200,00 /max. 3 pers. per plaats) 

Jaarplaats (drie periodes) 
          vanaf 180 nachten 

25-03-2019  

 
04-11-2019 
 

€ 1350,00  + Park last. 
( € 300,00 /max. 3 pers. per plaats) 

De  voor-, hoog- en naseizoen plaatsen geven u een eigen plaats gedurende de aangegeven periode 
voor 1 caravan, tent of vouwwagen die u met max. 3 personen “bewoont”.  


