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Lodge
Maximaal 6 personen

  
De Lodge is volledig ingericht met  T.V., combi-magnetron, 
kookgerei, servies, fl uitketel en Senseo apparaat. Ook zijn er 
theedoeken, afwasborstel, vaatdoek, en toiletpapier aanwezig. 
Onder het afdak kunt u gebruik maken van een lounge set. 
Zie plattegrond voor meer informatie.
     
Algemeen      
• Wel altijd zelf handdoeken meenemen en je lievelingsknuffel. 
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• De lodges zijn bestemd voor alleengaande, stellen of   
 gezinnen. Niet voor groepen, instellingen of bedrijven.
     

Prijzen
 laagseizoen  hoogseizoen 

lang weekend €  280,00 €  355,00 
Midweek €  380,00 €  475,00 
Week €  590,00 €  745,00 

Inclusief; linnengoed, Wifi  en eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2) 
€ 20,- per verblijf.
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Blokhut
maximaal 4 personen

De blokhut is ingericht met T.V., koud water, 2 pannen, 
waterketel, afvalemmer en stoffer & blik.
Buiten bevindt zich een tafel, 4 stoelen en een picknickbank. 
Zie plattegrond voor meer informatie.

Algemeen      
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, slaapzak, servies, 
 bestek, theedoeken, en je lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00.
• Een servies- en bestek box is te leen en moet schoon terug 
 worden gebracht. Borg € 5,00.
• De blokhut is bestemd voor alleengaande, stellen 
 of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven.

  
Prijzen
Blokhut per nacht €  55,00 
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.    
    

Inclusief; 1 wifi  code, gebruik sanitair gebouw en 
eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2) 
€ 20,- per verblijf.
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Hut
maximaal 4 personen

        
De hut is ingericht met T.V., koud water, 2 pannen, waterketel, 
afvalemmer en stoffer & blik.
Buiten bevindt zich een tafel,  4 stoelen en een picknickbank. 
Zie plattegrond voor meer informatie.

Algemeen      
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, slaapzak, servies, 
 bestek, theedoeken, en je lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00. 
• Een servies- en bestek box is te leen en moet schoon terug 
 worden gebracht. Borg € 5,00.
• De hut is bestemd voor alleengaande, stellen 
 of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven. 

Prijzen
Hut per nacht €  50,00 
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.   
  

Inclusief; 1 wifi  code, gebruik sanitair gebouw en 
eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2) 
€ 20,- per verblijf.   
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Pipowagen
maximaal 2 personen

        
De Pipowagen is ingericht met  T.V., koud water, kleine 
koelkast, pannen, servies, kookgerei, waterketel, afvalemmer
en stoffer & blik. 
Buiten bevind zich een lounge set en een picknicktafel. 
Zie plattegrond voor meer informatie.

Algemeen      
• Wel altijd zelf meenemen: handdoeken, theedoeken, en je 
 lievelingsknuffel.
• Aankomst vanaf 15:00 en vertrek vóór 11:00. 
• De hut is bestemd voor alleengaande, stellen 
 of gezinnen. Niet voor groepen instellingen of bedrijven. 

Prijzen
Pipowagen per nacht €  50,00 
U dient minimaal 2 nachten te reserveren.   
  

Inclusief; linnengoed, 1 wifi  code, gebruik sanitair gebouw 
en eindschoonmaak.
Exclusief: toeristenbelasting en verblijf hond (maximaal 2) 
€ 20,-. per verblijf.
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BIJKOMENDE KOSTEN
Borgsom Eurostekker  €  15,00

 Borgsom CAI kabel     €  15,00
 Huur Settopbox digitale T.V. vanaf  €  5,00
 Wasmachinemunt incl. gratis wasmiddel  €  4,00
 Droogtrommel munt  €  2,00
 Vaatwasmachine munt  €  0,50
 Strijkmunt   €  0,50
 Bezoek* overdag (vanaf 3 jaar)  €  2,00
 Bezoek* per nacht (vanaf 3 jaar)  €  5,00

* Campinggast dient het bezoek altijd van te voren aan te   
 melden en op te halen in de receptie.

KAMPEREN HEEL SEIZOEN
 01-04 t/m 30-09
 Cirkels op het achterveld €  2130,00
 Zwaluwenveld  €  1850,00
 Mussenveld  € 1750,00

 • Maximaal 5 personen.
 • Inclusief; 300 kW elektriciteit  10 Ampère, water, afvoer,  
  douchen, 30 vuilniszakken en digitale CAI.
 • Exclusief; toeristenbelasting € 147,00 en per hond € 60,-  
  (max. 2 honden).
 • Stroomkosten per overschreden kW € 0,35.

Belangrijke informatie; aanvraag van een seizoenplaats kan 
alleen persoonlijk gedaan worden in de receptie.

JAARPLAATSEN
 van 01-04 t/m 30-9 €  2.180,00

 • Ca. 150 m2 voor maximaal 5 personen.
 • Douchen in de sanitair gebouwen is niet toegestaan.
 • Recron- en Algemene voorwaarden van toepassing.
 • Inclusief; 300 kW elektriciteit, 10 Ampère, 5 m3 water,   
  afvoer, 30 vuilniszakken en digitale CAI.
 • Exclusief; toeristenbelasting € 147,- en per hond € 60,-   
  (maximaal 2 honden).
 • Stroomkosten per overschreden kW € 0,35.

Belangrijke informatie; de camping is geopend van 01-04 
t/m 01-10. In deze periode is de gast welkom om dag en 
nacht te verblijven. Buiten de openingsperiode, zijn wij 
gesloten, en is verblijven niet toegestaan. Wij maken altijd  
eerst kennis met geïnteresseerde. Hierna bekijken beide 
partijen of een jaarplaats past. Permanente bewoning en 
onderverhuur is niet mogelijk.

KAMPEREN VOORSEIZOEN
01-04 t/m 28.06
Cirkels op het achterveld €  1000,00
Zwaluwenveld  €    905,00

 • Maximaal 5 personen.
 • Inclusief; 150 kW elektriciteit  10 Ampère, water, afvoer,  
  douchen, 15 vuilniszakken en digitale CAI.
 • Exclusief; toeristenbelasting € 73,50 en per hond € 30,-  
  (max. 2 honden).
 • Stroomkosten per overschreden kW € 0,35.

Belangrijke informatie; In de voortent is zeil toegestaan, 
maar onder de luifel niet.

KAMPEREN VOORSEIZOEN

Prijswijzigingen i.v.m. overheidsmaatregelen voorbehouden.
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