
Prijslijst 2022                           

 Camping geopend: 01-04 tot 30-09-2022 
 Camperplaats het hele jaar toegankelijk 
Enkele overnachtingen tot 12.00 uur: 
(in hoogseizoen: Paasweekend, meivakantie (29-04 t/m 
09-05) en zomervakantie van 15-07 t/m 28-08): 

            * 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 

Tent z.el. 9,00 18,00 22,00 26,00 30,00 

Basic  19,00 23,00 27,00 31,00 

Stand.  24,00 28,00 32,00 36,00 

Stand.+  28,00 32,00 36,00 40,00 

Comfort  30,50 34,50 38,50 42,50 

Camper  20,00 24,00 28,00 32,00 

 
Tent z. el.= Trekkerstarief (fiets en klein tentje) zonder elektra 
Basic = Kampeerplaats zonder elektra Hazepad 20 t/m 26 
Stand. = Kampeerplaats incl. elektra (10 ampère ) m.u.v. 

kampeerveld de Fazantenhof 
Stand. +  = Kampeerplaats incl. elektra (10 ampère) op 

kampeerveld de Fazantenhof 
Comfort  = Kampeerplaats met water aan- en afvoer, 

aansluiting voor televisie incl. elektra (10 ampère) 
Camper = Camperplaats met elektra (10 ampère) en gebruik 

van service station op het veld Hertenwei of 
Reeëndal  

 
*Alle personen vanaf 2 jaar. 
Auto mag naast de tent/caravan staan, indien mogelijk. 
Inclusief gebruik van douche en warm water en gebruik van 
openlucht zwembad (geopend van ca. 15-05 tot 01-09) 
  
In voor- en naseizoen korting met de CampingCard ACSI pas     
(€ 18,00 !) of CampingKey-card.  

Of in voor- en naseizoen € 1,00 korting per nacht en         

€ 0,50 korting voor de extra persoon(en).  

 
Toeslagen: 
Toeristenbelasting p. persoon p. nacht (v.a.2jr)  €        1,50 
Reserveringskosten  per plaats  €       7,50       
Extra persoon (v.a.2jr.) of gast (logé) p.n. €       4,00 
Hond per nacht (max. 2 honden)  €       2,00       
Bijzettent per nacht   €       2,00        
Bezoekers (incl. zwembad) p.p.  €       2,50   
 

Langer verblijf / arrangementen: 

Seizoenplaats (incl. 5 pers. eigen gezin) 01-04 t/m 30-09 
Seizoenplaats     €  1.290,00 
Seizoenplaats met comfort    €  1.425,00 

water aan- en afvoer, aansluiting voor televisie  
Gebruik nutsvoorz. worden in 2 termijnen in rekening gebracht  
 
Toeslagen: 
Extra persoon  uit eigen gezin, per seizoen €     32,00    
Toeristenbelasting per seizoen (per plaats) €   225,42 
Milieutoeslag seizoenplaats   €   115,00       
2e Auto op binnenparkeerplaats  €     90,00 
Korting: 
4 Maanden plaats  (korting)          -/- €   110,00 
 
Voorseizoen (eigen gezin, incl. 5 pers.) 01-04 t/m 15-06  
Voorseizoen     €   615,00 
Voorseizoen met comfort    €   670,00 

water aan- en afvoer, aansluiting voor televisie  
Gebruik nutsvoorz. worden achteraf in rekening gebracht. 
 
Voorseizoen is te combineren met extra aaneengesloten 
weken (indien mogelijk !): 
Extra week in juni (per week)  €   25,00 
Extra week in juni (per week) comfortplaats €   30,00 
Of extra dag (per dag in juni)   €     6,00 
 
Toeslagen: 
Toeristenbelasting voorseizoen (per plaats) €   102,46 
Milieutoeslag per plaats   €     60,00 
       
Drie maandenplaats (per gezin, incl. 5 pers.) vanaf 15-06, 
indien mogelijk !  
Drie maandenplaats   € 1010,00 
Drie maandenplaats met comfort  € 1085,00 

water aan- en afvoer, aansluiting voor televisie  
Gebruik nutsvoorz. worden achteraf in rekening gebracht. 
 
Toeslagen: 
Extra persoon uit eigen gezin, per drie maanden €     21,00    
Toeristenbelasting twee/drie maanden (per pl.) €   121,96 
Milieutoeslag drie maanden plaats  €     75,00 
Korting: 
2 Maanden plaats  (korting)           -/- €     55,00 
       
 

 
 
 
 
 
 

Diverse toeslagen bij alle  eerder genoemde 
arrangementen: 
Hond (max. 2 honden)   €     25,00 
2e auto op binnenparkeerplaats (2of3 maanden)€     45,00 
Bijzettent (tot 10 m2) of 2e uitbouw voortent €     35,00 
Elektra per Kwh € 0,35 + € 0,15 vergoeding water 
     €       0,50 
Laagseizoen arrangementen (inkl. 2 personen) 
In de maand juni (7 juni t/m 15 juli) en hele maand september  
1 week     €  110,00 
2 weken     €  175,00 
3 weken     €  230,00 
Exclusief toeristenbelasting (€ 1,50 per persoon per nacht) 
Inclusief eventuele hond, elektra enz. 

Speciale periodes (per plaats per gezin)  

Pasen  14-04 t/m 19-04  €   105,00  
Meivakantie 29-04 t/m 09-05  €   195,00 
Hemelvaart 25-05 t/m 30-05  €   130,00 
Hemelv./Pinksteren  25-05 t/m 07-06   €   255,00  
Pinksteren  03-06 t/m 07-06  €   130,00 
Meimaand 29-04 t/m 31-05  €   395,00 
Junimaand 01-06 t/m 30-06  €   395,00 
Exclusief toeristenbelasting (€ 1,50 per persoon per nacht) 
Inclusief eventuele bijzettent, hond, elektra enz. 
Hemelvaart en Pinksteren: uitsluitend hele weekend te 
reserveren  ! 
 
Algemene kosten: 
Reserveringskosten per plaats  €      7,50 
Bezoekers p.p. (incl. zwembad)  €      2,50 
Annuleringsfonds (optioneel)  4 % 

 

Overig: 

Borg sleutel slagboom   €    25,00 
Borg douchekaart per stuk   €      5,00 
(op de douchekaart staat een gelimiteerd aantal punten o.b.v. 
2 personen).  
Inclusief gebruik van warm water en openlucht zwembad. 


