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Kampeertarieven 2021 
Hoogseizoen 

12-5 t/m 24-5 

10-7 t/m 05-9 

Laagseizoen 

1-4 t/m 11-5 

25-5 t/m 9-7 

6-9 t/m 30-9 

Kampeerplaats* p.n. € 28,00 € 19,00 

Toeristenbelasting (TB) & milieubijdrage (MB) p.p.p.n. €  1,00 €  1,00 

Kind tot 2 jaar p.p.p.n. Gratis Gratis 

Kind 2 t/m 15 jaar p.p.p.n. €  3,75 €  2,75 

Extra persoon vanaf 16 jaar p.p.p.n. €  6,50 €  5,00 

Hond p.n. €  3,00 €  2,00 

Extra auto of motor p.n. €  3,00 €  2,00 

Trekkersplaats (wandelaar/fietser) 

Maximaal 2 nachten (1 persoon + 1 tent) 

p.n. €  9,00 €  8,00 

Trekkersplaats (wandelaars/fietsers) 

Maximaal 2 nachten (2 personen + 1 tent) 

p.n. € 16,00 € 14,00 

   

*Bij een kampeerplaats is inbegrepen: 1 kampeermiddel met voortent of luifel, 2 personen,  

elektra (4 of 6 amp.), douche, (warm) water, wifi rondom de boerderij en 1 auto op de parkeerplaats. 

In overleg kan er één bijzettent geplaatst worden van maximaal 5m2 en 1,40 m hoog. 

Een kleine aanhanger kan op de kampeerplaats gestald worden. 

Je bent welkom vanaf 13.00 uur en vertrek is voor 12.00 uur. Waar het mogelijk is kan hiervan, in 

overleg, worden afgeweken. 

Arrangementen 2021 

Paasarrangement 2-4 t/m 5-4 €   55,00 (inclusief elektra, TB en MB) 2 personen 

Paasarrangement 2-4 t/m 5-4 €   75,00 (inclusief elektra, TB en MB) 4 personen 

Juni arrangement 1-6 t/m 30-6 € 425,00 (inclusief elektra, TB en MB) 2 personen 

September arrangement 1-9 t/m 30-9 € 425,00 (inclusief elektra, TB en MB) 2 personen 

Onderstaande arrangementen zijn op basis van 2 personen, inclusief stroomverbruik van 40kWh. 

Meerverbruik van stroom € 0,40 per kWh en TB en MB op basis van werkelijk verblijf wordt bij 

vertrek afgerekend. Bij het arrangement zit 1 auto op de parkeerplaats inbegrepen.  

Prijs voor extra personen, kinderen, extra auto of motor en honden is 50% van het normale tarief. 

Lente arrangement 1-4 t/m 31-5 €   450,00 

Voorjaar arrangement 1-4 t/m 30-6 €   675,00 

Zomer arrangement 1-7 t/m 31-8 €   965,00 

Seizoenplaats 1-4 t/m 30-9 € 1275,00 

   

Speciale acties 2021 

ANWB Camping Key Europe (CKE) Laagseizoen       

1-4 t/m 11-5 

25-5 t/m 9-7 

6-9 t/m 30-9 

€ 16,50 
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