Kampeer tarieven 25 maart - 24 oktober 2022
Prijzen zijn inclusief: privé sanitair, 1-4 personen, 1 kampeermiddel, 10 Amp. elektra aansluiting,
digitale tv-aansluiting (TV geschikt voor DVB-T signaal en MPEG-4 beeld), elektra,
warm- en koud water, dagbezoek tot max. 4 pers. en wifi
Prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting € 1,34 p.p.p.n. en € 7,50 reserveringskosten

Prijs per nacht

Prijs per week
zaterdag-zaterdag

comfort
€ 28
€ 33

comfort plus
€ 29
€ 34

xl/hoek
€ 33
€ 38

€ 46

€ 48

€ 51

18
25
07
15

€ 322
€ 385

€ 336
€ 406

€ 357
€ 427

02 - 09 juli
9 juli - 20 augustus

juni - 02 juli
maart - 15 april / 23 april - 14 mei / 30 mei - 03 juni /
- 16 juni / 27 augustus - 24 oktober
- 23 april / 14 - 25 mei / 16 - 18 juni / 20 - 27 augustus

Speciale perioden
Hemelvaart
€ 245
€ 250
€ 255
25-30 mei
Pinksteren
€ 215
€ 220
€ 225
03-07 juni
Caravan onbezet laten staan tussen Hemelvaart en Pinksteren € 10,- per nacht
Duur
vanaf
vanaf
vanaf

afhankelijke kortingen in de perioden:
m.u.v. seizoen arrangementen
14 nachten:
€ 50
25 maart - 02 juli en 20 augustus - 24 oktober
21 nachten:
€ 75
25 maart - 02 juli en 20 augustus - 24 oktober
28 nachten:
€ 100
25 maart - 02 juli en 20 augustus - 24 oktober

Extra's optioneel:
Huisdier (max. 2) per huisdier per nacht
€ 3,00
Kosten gegarandeerd pleknummer
€ 7,50
Gezin > 4 personen. Toeslag per nacht per extra pers.
€6
Toeslag laat vertrek (op aanvraag)
tot 13:30 uur € 12
Annuleringsverzekering
7% van de huursom
Receiver huur ***
€ 1 per dag met een min. van
€5
Premium Internet dmv modem
v.a.
€ 20

tot 20:00 uur

€ 25

en een max. van € 25
voor min. verblijf 1-2 weken en o.b.v.
beschikbaarheid ter plekke (eigen coax kabel nodig)

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zonder deze verzekering wordt er bij verhindering of voortijdig vertrek door ziekte e.d.
geen restitutie van het kampeergeld verleend. Deze verzekering is uitsluitend direct bij het maken van de boeking af te sluiten.
Seizoen arrangementen (voor- en heel seizoen niet beschikbaar) incl. : privé sanitair, 1-4 personen, 1 kampeermiddel,
1 auto, toeristenbelasting, 1-4 pers., evt. huisdier (max 2), 10 Amp. elektra aansluiting, digitale tv-aansluiting
(TV geschikt voor DVB-T signaal en MPEG-4 beeld), warm- en koud water, dagbezoek tot max. 4 pers. en gegarandeerd pleknummer.
excl. : € 7.50 reserveringskosten
comfort
comfort plus xl/hoek
Voorseizoen*
€ 1.200
€ 1.260
€ 1.315
25 maart - 18 juni
incl. 120 Kwh elektra**
Voorseizoen* + 1 wk
€ 1.350,00 € 1.425,00
€ 1.495,00
25 maart - 25 juni
incl. 130 Kwh elektra**
Voorseizoen* +2 wkn
€ 1.500
€ 1.590
€ 1.675
25 maart - 02 juli
incl. 140 Kwh elektra**
Heel seizoen*
€ 2.950
€ 3.000
€ 3.200
25 maart - 24 oktober
incl. 300 Kwh elektra**
Naseizoen
€ 690
€ 705
€ 750
27 augustus - 24 oktober
incl. 80 Kwh elektra**
Naseizoen + 1 wk
€ 840
€ 870
€ 930
20 augustus - 24 oktober
incl. 90 Kwh elektra**
* € 50 korting op een voorseizoen voor gasten die minimaal 4 seizoenen (va 2018 of eerder)
te gast waren met hetzelfde arrangement. * € 100 korting op een heel seizoen voor gasten
die min. 4 seizoenen (va 2018 of eerder) te gast waren met hetzelfde arrangement.
** Meerverbruik elektra € 0,36 Kwh en geen restitutie bij minder verbruik
Algemeen:
Vooruit reserveren. Wij zijn niet ingesteld op onverwachte aankomsten
Minimaal verblijf is 2 nachten
Tussen 2 juli en 20 augustus reservering uitsluitend van zaterdag tot zaterdag mogelijk
Aankomst is vanaf 14.00 uur, Vertrek is voor 11.00 uur
Televisie:
Het televisie signaal is digitaal, uw TV moet bechikken over DVB-T2 signaal en MPEG-4 beeld
Vergeet u niet een goede coax kabel ( min. 10m) mee te nemen.
***uitsluitend ter plekke en op basis van beschikbaarheid verhuren wij een receiver die
het analoge signaal omzet naar dit digitale signaal voor gebruik hiervan heeft u een scart- of hdmi kabel nodig.
Goed om te weten:
Gebruikt u alleen de elektra aansluiting van uw eigen badkamer (boven de buitenkraan) en nooit die van uw buren.
Een bijzettentje voor uw kinderen (max 6 m2) is kostenloos toegestaan mits deze ook op de plek past. Voor grotere tenten
of andere extra kampeermiddelen dient een extra kampeerplek te worden gehuurd.
Gras dodende materialen/tapijt/worteldoek etc. zijn buiten uw voortent niet toegestaan.
Gebruikt u bij voorkeur een gasverwarming.
Betaling na bevestiging 15%, 2 mnd voor aankomt 42,5% en 1 mnd voor aankomst het restant.
(m.u.v. voor- en heel seizoen arrangmenten) Bij een boeking binnen 5 weken voor aankomst: betaling direct.
Onze camping is aangesloten bij de Recron, als u een reservering bij ons maakt zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
https://www.hiswarecron.nl/leisure-en-recreatie/voorwaarden-en-overeenkomsten
https://www.aannoordzee.nl/algemene-voorwaarden
Prijzen zijn onder voorbehoud van evt. prijswijzigingen
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