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Tarieven voor seizoen- en vaste plaatsen 2021 (periode 20.3 – 24.10.2021)
-

De seizoen- en vaste plaatsen worden geregeld via een persoonlijke overeenkomst en conform de RECRON voorwaarden
De personen die gebruik maken van de plaats staan op naam in deze overeenkomst vermeld, voor niet vermelde personen
voldoet u de logé-vergoeding van € 3,50 per persoon per nacht
De tarieven gelden per standplaats, inclusief maximaal 4 personen, maximaal 1 auto en een slaaptentje (max. 4 m2)

Plaatstype

Aansluitingen

Tarief in €

elektra 16A, water, riolering, kabel-tv,
propaangas, wifi (1 code per plek)

2325,00

Stacaravan / Chalet
Vaste plaatsen
Incl. overheidsheffingen € 108,00

- hond, extra auto of extra persoon
- forensenbelasting (onder voorbehoud)
- logé, niet in de overeenkomst vermeld (per nacht)
- hond, niet in de overeenkomst vermeld (per nacht)
- water per m3 (inclusief vastrecht)
- elektra per kWh (inclusief vastrecht)
- propaangas per m3 (inclusief vastrecht)
- aansluiten/technische begeleiding (ver-)plaatsen stacaravan/chalet (éénmalig)

105,00
245,35
3,50
3,00
4,45
0,38
4,60
575,00

Toercaravan / Tent / Vouwwagen
Seizoenplaatsen
Incl. overheidsheffingen € 108,00 / excl. winterstalling
- hond, extra auto of extra persoon
- toeristenbelasting (onder voorbehoud)
- winterstalling
- logé, niet in de overeenkomst vermeld (per nacht)
- hond, niet in de overeenkomst vermeld (per nacht)
- water per m3 (inclusief vastrecht)
- elektra per kWh (inclusief vastrecht)

elektra 10A, water, riolering, kabel-tv,
wifi (1 code per plek)

2090,00
105,00
169,81
180,00
3,50
3,00
4,45
0,38
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Campingregels & toelichting bij prijzen seizoen- en vaste plaatsen
• Kinderen tot en met 1 jaar verblijven bij ons gratis.
• Betalingsvoorwaarden: aanbetaling 50%, restbedrag 3 weken voor de start van het seizoen.
• 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.
• Kampeermiddelen op vaste en seizoenplaatsen dienen, op kosten van de recreant, 1x per drie jaar een door De Nollen opgelegde veiligheidskeuring te ondergaan.
• De recreant dient zelf tijdig zorg te dragen voor het (tuin-)onderhoud van zijn plek en kampeermiddel.
• Aanpassingen aan de plek (o.a. het plaatsen van schuttingen, beplanting, schuurtjes) is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de beheerder van De Nollen.
• Het kampeermiddel en de plek zijn bestemd voor recreatief gebruik.
• Het recht van standplaats vervalt bij overdracht van het kampeermiddel.
• Het gebruik van verdovende middelen (incl. cannabis) is niet toegestaan.
• De zichtbare verkoop en het daartoe uitstallen van artikelen door campinggasten op de camping is niet toegestaan.
• De receptie is geopend van 08.30 tot 17.30u (pauze 12.30 – 13.30u), in het hoogseizoen van 08.00 tot 21.00u (pauze 18.00 – 19.00u).
• De nachtrust duurt van 22.30 tot 08.00u, 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.
• Honden dienen op het park altijd aangelijnd te zijn. Uitlaatplaatsen bevinden zich buiten de camping.
• Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van de sanitairgebouwen.
• Voor zover de ruimte het toelaat mag u uw auto op/voor uw eigen kampeerplaats parkeren. Indien dit niet mogelijk is kunt u de auto op het parkeerterrein aan de overkant van
de camping kwijt.
• U kunt d.m.v. kentekenherkenning tussen 08.00 en 22.30u 2x de camping oprijden. Indien u overdag vaker weg gaat met de auto kunt deze op het parkeerterrein tegenover
de camping parkeren. De slagboom is tussen 22.30 en 08.00u gesloten. In noodgevallen kunt u altijd bij de beheerderswoning aanbellen of het telefoonnummer van de
camping bellen.
• De maximum snelheid op het park is 10 km/u. Denk om spelende kinderen!
• Bezoekers en logés moeten zich bij aankomst melden bij de receptie (zie tarieven).
• Naakt en topless recreëren is niet toegestaan.
• 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.
• Uw afval kunt u, gescheiden in glas, papier, GFT en restafval, in de containers bij de ingang van de camping deponeren.
• Wij bieden een recreatieprogramma aan tijdens de meivakantie, Hemelvaart, Pinksteren, het hoogseizoen en een aantal weekenden rond deze periodes. Dit onder
voorbehoud van de weersomstandigheden en de bezettingsgraad van de camping. Kijk op www.denollen.nl voor actuele informatie.

