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Tarieven 2018

TARIEVEN TOERISTISCH KAMPEREN PER NACHT Tarieven zijn incl. 2 personen, kampeermiddel, slaaptentje 4m2 en toeristenbelasting
				
				
Omschrijving
			
			
				

Voor- en Naseizoen
24.3-9.5 & 13.5-18.5 & 1.9-28.10

Tussenseizoen
21.5–21.7 & 25.8–1.9

Hoogseizoen
9.5-13.5 & 18.5-21.5 & 21.7-25.8

17,00
25,50
28,50

20,00
28,50
31,50

27,00
35,50
38,50

Plaats zonder elektra
Plaats inclusief elektra 10A
Comfortplaats inclusief elektra 10A
water, riolering en kabel-televisie

Voor-/tussen-/naseizoenvoordeel: 7 aaneengesloten nachten verblijf = 6 betalen, 14 = 10, 21 = 14 (niet geldig van 9.5 - 21.5 en 21.7 - 25.8, niet in combinatie met
andere kortingsacties/kaarten).
Tijdens het Hemelvaartweekend (9.5 - 13.5) kan alleen voor minimaal 4 nachten gereserveerd worden, tijdens het Pinksterweekend (18.5 - 21.5) voor minimaal 3 nachten.
Bijkomende kosten
			
Gehele seizoen
			
			
			

-

hond
extra persoon of logé
extra slaaptentje (maximaal 4 m2)
onbewoonde caravan / tent (niet in hoogseizoen)
douchen / verbruik op plek aanwezige nutsvoorzieningen / wifi
dagbezoek per persoon
administratiekosten (via boekingsmodule website gratis)

3,00
4,50
3,00
8,00
gratis
0,75
7,50

ARRANGEMENTEN TOERISTISCH KAMPEREN Tarieven zijn incl. 4 personen, kampeermiddel, slaaptentje 4m2 en toeristenbelasting
Arrangement
Periode
Geen
Elektra
				
elektra
10 Ampere
Voorseizoen
za 24.3 – zo 24.6
475
675
April incl. Pasen
za 24.3 – wo 18.4
170
240
Mei plus (incl. Pasen He/Pi)
za 24.3 – ma 21.5
385
550
Meivakantie t/m Hemelvaart
do 26.4 – zo 13.5
235
335
Meivakantie t/m Pinksteren
do 26.4 – ma 21.5
295
420
Hemelvaart en Pinksteren
wo 9.5 – ma 21.5
200
285
Juni plus
wo 23.5 – zo 1.7
240
335
September
zo 2.9 – zo 7.10
190
270
Oktober
ma 8.10 – zo 28.10			

Elektra 10 Ampere
water, riool, kabel-tv
795
280
645
390
490
335
395
315
235

Hond/Extra
persoon
45
20
35
20
20
20
20
20
20

Bij uitbreiding van een arrangement met extra nachten 50% korting op het reguliere tarief voor losse overnachtingen (uitgezonderd hoogseizoen, alleen bij gebruik
door dezelfde personen als tijdens het arrangement, niet in combinatie met het tarief onbewoonde caravan/tent).
Verhuur Trekkershutten
per hut per nacht (incl. toeristenbelasting)

Voor-, Tussen- en Naseizoen
24.3 - 21.7 & 25.8 - 28.10

Hoogseizoen
21.7 – 25.8

43
59

50
66

Tussen- en Naseizoen
6.7 - 21.7 & 25.8 - 2.9

Hoogseizoen
21.7 – 25.8

Trekkershut Standaard (10 m2, max. 4 personen)
Trekkershut Plus (17 m2, max. 5 personen)
Verhuur volledig ingerichte De Waard tenten
(borgsom 100, incl. toeristenbelasting)

per nacht (min. 2)		
75		

maximaal 5 personen
Verhuur Slingerland
Kampeerbungalows
(borgsom 100,
incl. toeristenbelasting)
maximaal 4 personen
Verhuur stacaravans
(borgsom 100,
incl. toeristenbelasting)

Voor- en Naseizoen
24.3 - 9.5 & 1.9 – 28.10
per nacht (min. 2)
69

per week (za-za)
612

Tussenseizoen
9.5 – 21.7 & 25.8 – 1.9

per week
414

per nacht (min. 2)
84

Voor- en Naseizoen
24.3 - 9.5 & 1.9 – 28.10

per nacht (min. 2)
K2 / M5
69
K10 / L7 / O10 / O11 / P12
79
F5 / P2 / P18		

per week
450

per week
504

Tussenseizoen
9.5 – 21.7 & 25.8 – 1.9

per week
per nacht (min. 2)
414
79
474
94
474 (za-za)		

per week
474
564
564 (za-za)

Hoogseizoen
21.7 - 25.8
per week (za-za)
672
Hoogseizoen
21.7 - 25.8
per week
540 (za-za)
696 (za-za)
696 (za-za)

Tijdens het Hemelvaartweekend (9.5 - 13.5) kunnen de stacaravans en kampeerbungalows alleen voor minimaal 4 nachten gereserveerd worden,
tijdens het Pinksterweekend (18.5 - 21.5) voor minimaal 3 nachten.
Campingregels
1 De receptie is geopend van 08.30 uur tot 17.30 uur (pauze 12.30 - 13.30 uur), in het hoogseizoen van 08.00 uur tot 21.00 uur (pauze 12.30 - 13.30 uur en 18.00 - 19.00 uur). U bent
verplicht uw aankomst en vertrek in de receptie te melden.
2 De nachtrust duurt van 22.30 uur tot 08.00 uur, het dient dan rustig te zijn op en rond het
park. Ook overdag moet er een zekere rust zijn zonder onnodig lawaai. Tijdens Hemelvaart en
Pinksteren en in het hoogseizoen loopt er bewaking tijdens de nachtelijke uren.
3 Honden dienen op het park altijd aangelijnd te zijn. Uitlaatplaatsen bevinden zich buiten de
camping. Op het terrein bevinden zich speciale “Depodog” vuilnisemmers met plastic zakjes
zodat u eventuele ongelukjes zelf eenvoudig kunt opruimen.
4 Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken
van de sanitairgebouwen.
5 Voor zover de ruimte het toelaat mag u uw auto op uw eigen kampeerplaats parkeren. Indien dit
niet mogelijk is kunt u de auto op het parkeerterrein aan de overkant van de camping kwijt.
6 Tegen betaling van 50 euro borg kunt u bij aankomst een slagboomsleutel krijgen. U kunt hiermee tussen 08.00 uur en 22.30 uur 2x de camping oprijden. Indien u overdag vaker weg gaat
met de auto kunt u deze op het parkeerterrein tegenover de camping parkeren. De slagboom
Toelichting bij prijzen
1 Uw kampeerplaats is bij aankomst beschikbaar vanaf 14.00 uur en dient op de dag van vertrek
om 12.00 uur weer vrij te zijn. Voor verhuurobjecten zijn deze tijden respectievelijk 15.00
uur en 10.30 uur.
2 Kinderen tot en met 1 jaar betalen geen overnachtingskosten.
3 Reserveren wordt aanbevolen (administratiekosten 7,50 euro, via boekingsmodule website
gratis). Bij reservering wordt een aanbetaling van 50% gevraagd, het restantbedrag moet
twee weken voor aankomst worden voldaan. Voor stacaravans, kampeerbungalows en ingerichte
tenten moet een borgsom worden voldaan.
4 De verhuurobjecten worden schoon opgeleverd en dienen ook bij vertrek weer schoon te zijn.
5 Honden zijn in onze verhuurobjecten niet toegestaan (uitgezonderd stacaravan L7).

is tussen 22.30 uur en 08.00 uur gesloten. In noodgevallen kunt altijd bij de beheerders
woning aanbellen.
7 De maximum snelheid op het park is 10 km/u. Bromfietsen dienen de motor voor de entree van
het park uit te zetten. Denk om spelende kinderen!
8 Bezoekers en logés moeten zich bij aankomst melden bij de receptie (zie tarieven).
9 Naakt en topless recreëren is niet toegestaan.
10 Barbecueën is toegestaan als dit niet op de grond gebeurt en er een emmer water naast de
barbecue staat opgesteld. Open vuur, vuurkorven, hout-/tuinkachels e.d. zijn niet toegestaan.
11 Uw afval kunt u, gescheiden in glas, papier, GFT en restafval, in de containers bij de ingang
van de camping deponeren.
12 Wij bieden een recreatieprogramma aan tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren, het
hoogseizoen en een aantal weekenden rond deze periodes. Dit is onder voorbehoud van de
weersomstandigheden en de bezettingsgraad van de camping. Kijk op www.denollen.nl voor
actuele informatie.
13 Het gebruik van verdovende middelen (incl. cannabis) is niet toegestaan.
14 Personen tot 21 jaar kunnen alleen onder begeleiding van een ouder persoon bij ons kamperen.
6
7
8
9
10
11
12
13

Bij voortijdig vertrek vindt er geen restitutie plaats.
Op alle huurovereenkomsten zijn de RECRON voorwaarden van toepassing.
Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
De berekende prijs is afhankelijk van de faciliteiten die op de plaats worden aangeboden,
ongeacht het ge- of verbruik.
Als u deelneemt in het annuleringsfonds bestaat de mogelijkheid dat u uw betaalde kampgeld
terug ontvangt bij bijv. ziekte. Kosten: 4% van het huurbedrag + 4 euro fondskosten.
Het recht van standplaats vervalt bij overdracht van het kampeermiddel.
In bepaalde gevallen kan er een (extra) borgsom opgelegd worden.
Wij behouden ons het recht voor om boekingen te weigeren.

