
 

 

Tarieven 2023 
(prijzen per nacht)  

 

Laagseizoen:   15 april t/m 16 mei;  30 mei t/m 6 juli;  25 augustus t/m 14 september 

Hemelvaart*:   woensdag 17 mei t/m zondag 21 mei 

Pinksteren*:   vrijdag 26 mei t/m maandag 29 mei 

Hoogseizoen:   17 mei t/m 29 mei en 7 juli t/m 24 augustus 

Weekaanbieding:  8=7, 16=13 

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

 

Voorbeeld tarief: kampeermiddel, 2 volwassenen, auto en elektra:  

€ 23,50 (Laagseizoen) en € 26,50 (Hoogseizoen),  

excl. toeristenbelasting, milieubijdrage en reserveringskosten. 

 

 

Personen:  Laagseizoen Hoogseizoen 

Persoon vanaf 14 jaar €   6,00 €   6,50 

Kind van 1 t/m 13 jaar €   4,00 €   4,50 

Kind 0 jaar gratis gratis 

Bezoek overdag, per kind/volwassene €   2,00 €   2,00 

Toeristenbelasting (per persoon) €   1,55 €   1,55 

Milieuheffing €   0,80 €   0,80 

 

Kampeermiddelen:  

Kampeermiddel (tent, caravan, vouwwagen, camper) €   7,50 € 9,50 

Klein bijzettentje tot 4 m² Gratis Gratis 

Onbewoond kampeermiddel €  10,00 Op aanvraag 

 

Trekkers op de fiets:  

Klein tentje en 2 volwassenen (incl. milieubijdrage & toer.bel.) €   20,70 € 23,70 

 

   

Extra:  

Elektra  (4 Ampère) €   4,00 

Reserveringskosten per plaats €   3,00 

Bezoek overdag, 0-3 uur, per kind/volwassene €   2,00 

Extra auto (alleen mogelijk in laagseizoen) €   2,50 

Logee (alle leeftijden) 

(L  )€   6.00   

(H)  €   6,50 

Geen honden (per 2020)   

Relaxvertrek laagseizoen; verblijf op zondag tot 16 uur (op basis van beschikbaarheid) €  10,00 



 

 

Douches/warm water Gratis 

Wifi Gratis 

Medegebruik koelkast, invriezen koelelementen Gratis 

Wasmachine (per wasbeurt) €   5,50 

Tennisbaan (eenvoudige baan) Gratis 

Natuurkampeerkaart “Het Groene boekje” (verplicht voor natuurkampeerterrein) € 15,95 

 

         

         

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

Vuurschaal, inclusief een zak hout €   8,50 

Kacheltje, inclusief een zak hout €   12.50 

Biertafel inclusief 2 banken (per weekend of week) € 25,00 

Fietshuur Gazelle 7 versnellingen  €   11,00 

        

 

U kampeert op de natuurcamping of op het erkend natuurkampeerterrein. Gasten hiervan zijn rustzoekers 

en natuurliefhebbers. U vindt er geen auto’s naast de tent en geen luidruchtige activiteiten of 

geluidsapparatuur. Ook geen kantine, café of discotheek en partytenten. 

 

 

 

Prijswijzigingen voorbehouden 

  


