
 

 

Tarieven 2018  
(prijzen per nacht)  

 

Laagseizoen:   16 april t/m 8 mei;  21 mei t/m 30 juni;  30 augustus t/m 13 september 

Hemelvaart*:   woensdag  9 mei t/m zondag 13 mei 

Pinksteren*:   vrijdag 18 mei t/m maandag 21 mei 

Hoogseizoen:   9 mei t/m 21 mei en 1 juli t/m 30 augustus 

Weekaanbieding:  7=6 

* Tijdens Hemelvaart & Pinksteren is het alléén mogelijk een arrangement te boeken 

 

Personen:  Laagseizoen Hoogseizoen 

Persoon vanaf 14 jaar €   3,75 €   5,50 

Kind van 2 t/m 13 jaar €   2,50 €   3,50 

Kind van 0 t/m 1 jaar gratis gratis 

Bezoek p.p. (overdag) €   1,50 €   1,50 

Toeristenbelasting (per persoon) €   1,15 €   1,15 

Milieubijdrage (per persoon v.a. 2 jaar) €   0,25 €   0,25 

 

Kampeermiddelen:  

Kleine tent /kleine vouwwagen €   6,00 

Mini caravan  (zoals Eriba Puck, Kip Compact, T@B)  €   6,00 

Grotere tent / vouwwagen/ caravan €   7,50 

VW-busje / klein kampeerbusje €   7,50 

Camper  €   9,00 

Trekkerstentje (alleen voor trekkers op de fiets of te voet)    

slechtweer accommodatie aanwezig inclusief gebruik van koelkast €   1,50 

Onbewoond kampeermiddel   in overleg 

   

Extra:  

Elektra  (4 Ampère) €   3,00 

Reserveringskosten per plaats €   2,90 

Bijzettentje  tot 4 m2   (maximaal 1 per plaats) €   1,50 

Auto of motor  €   1,50 

Extra auto €   2,50 

Hond (op sommige velden mogelijk) €   3,00 

Vroege-vogels aankomst; aankomst vanaf 10.00 uur (op basis van beschikbaarheid) €   5,00 

Relax vertrek; verblijf op zondag tot 16.00 uur (op basis van beschikbaarheid) €   7,50 

Natuurkampeerkaart/ “Het Groene boekje” € 14,95 

 



 

 

         

         

Algemeen extra te huur  per dag:  (op basis van beschikbaarheid) 

Vuurschaal, inclusief een zak hout € 5,50 

Kacheltje, inclusief een zak hout € 5,50 

Biertafel inclusief 2 banken (per weekend) € 12,50 

Veluwefiets Gazelle 7 versnellingen (zie www.veluwefiets.nl) € 9,50 

        

 

 

Indicatie/voorbeeld tarieven: 
 

Echtpaar zonder kinderen (laagseizoen per nacht):        €  22,20 

- Caravan, auto, elektra, 2 volwassenen, toeristenbelasting en milieuheffing  

 

Gezin met 2 kinderen t/m 13 jaar (hoogseizoen per nacht):      €  35,40 

- Caravan, auto, elektra, 2 volwassenen, 2 kinderen, toeristenbelasting en milieuheffing   

  

http://www.veluwefiets.nl/



