
 

  

Prijzen 2020 

Aankomstdag vanaf 14.00 uur,     

vertrekdag voor 11.00 uur 

2-Persoons (3 huisjes): 

9 april t/m 13 april: 

Per nacht   €  38,50 

13 april t/m 24 april: 

Per nacht   €  33,00 

24 april t/m 3 mei: 

Per nacht            €   38,50 

3 mei t/m 20 mei: 

Per nacht            €   33,00 

20 mei t/m 2 juni: 

Per nacht            €   38,50 

2 juni t/m 3 juli: 

Per nacht            €   33,00 

3 juli t/m 17 augustus: 

Per nacht            €   38,50 

17 augustus t/m 28 sept: 

Per nacht            €   33,00 

 

 
 

   

 

 

 
Voorzieningen en feiten 

❖ 2 of 4-persoons huisje 

❖ Tuinstoelen en/of 

picknicktafel 

❖ Heerlijke bedden met 

kussens (Neemt u zelf 

lakens + dekens of een 

slaapzak en kussensloop 

mee ?) 

❖ Koffiezetter en 

waterkoker 

❖ Evt. koelbox met 

koelelementen en barbecue 

(excl. houtskool) tegen een  

kleine vergoeding 

❖ Geen keuken aanwezig 

❖ Geen sanitaire 

voorzieningen; hiervoor 

kunt u terecht in het 

nabijgelegen 

sanitairgebouw 

❖ Gezamenlijk afdakje voor 

bijv. uw fietsen 

❖ Totaal: 14 slaapplaatsen 

 
 

Overige prijzen 

❖ Reserveringskosten         

€ 7,50 

❖ Incl. schoonmaakkosten 

❖ Lakenpakket € 7,00 p.p. 

(niet verplicht) met 

dekbed  

❖ Bij te huren: elektrisch 

kacheltje € 3,00 p.n. 

❖ Borg sleutel slagboom      

€ 25,00 

❖ Toeristenbelasting 

p.p.p.n. € 1,00 

❖ Annuleringsfonds 4% 

(niet verplicht) 

Overige informatie 

Huisdieren zijn niet 

toegestaan 
 

Reserveren: 0527-68 77 75 

  

Kabouter Trekkershuisjes; 2- of 4-persoons 

 

4-Persoons (2 huisjes): 

9 april t/m 13 april: 

Per nacht   €  75,00 

13 april t/m 24 april: 

Per nacht   €  50,00 

24 april t/m 3 mei: 

Per nacht            €   75,00 

3 mei t/m 20 mei: 

Per nacht            €   50,00 

20 mei t/m 2 juni: 

Per nacht            €   75,00 

2 juni t/m 3 juli: 

Per nacht            €   50,00 

3 juli t/m 17 augustus: 

Per nacht            €   75,00 

17 augustus t/m 28 sept: 

Per nacht            €   50,00 

 

Vakantiepark ‘t Urkerbos 
Vormtweg 9       8321 NC  Urk        

T: +31 (0)527 68 77 75 


