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Prijslijst zomerseizoenplaats camping 2019 ( inclusief 9% BTW ) 
 
Prijzen inclusief 4 personen, 1 hond en 1 auto 
A plaats (staanplaats 27 t/m 83) vanaf 01-04 t/m 30-09 € 1.820,00 
B plaats (staanplaats 01 t/m 18)  vanaf 01-04 t/m 30-09 € 1.563,00 
Campingsteiger in combinatie met ligplaats haven vanaf 01-04 t/m 30-09  gratis 
Campingsteiger los op basis van beschikbaarheid vanaf 01-04 t/m 30-09 € 220,00 
 
Bijkomende kosten 
Toeristenbelasting per staanplaats   € 122,00 
Vast bedrag  € 70,50 
Toeslag 2e hond  € 86,00 
 
Huur stroomaansluiting  
Halfjaaraansluiting vanaf 01-04 t/m 30-09  €  63,00 
Verbruikprijs (de afrekening ontvangt u na het einde van het seizoen)  € 0,32 per kW/h 
 
 

Waarborgsom SEP key 
Elektronische toegangssleutel  € 35,00 
 
Privéparkeerplaats op afgesloten terrein  
Per half jaar vanaf 01-04 t/m 30-09 € 114,00 
 

Prijslijst passantenplaats camping 2019 
 

Passantentarief per dag inclusief stroom & water 
Campingplaats voor caravan/camper (staanplaats 19 t/m 26)  € 13,00 
Campingplaats voor tent (incl. 2 personen)  € 13,00 
Volwassene vanaf 12 jaar  € 6,75 
Kinderen 3 tot 12 jaar  € 5,75 
Passantentarief juli en augustus per dag inclusief stroom & water 
Campingplaats voor caravan/camper ( staanplaats 19 t/m 26 )  € 15,50 
Campingplaats voor tent ( incl. 2 personen )  € 15,50 
Volwassene vanaf 12 jaar  € 7,75 
Kinderen 3 tot 12 jaar  € 6,75 
Optionele toeslagen: 
Huisdier (max. 2)  € 3,50 
Toeristenbelasting p.p.p.n.  € 1,00 
Voorkeursboeking  € 10,00 
Trailerstalling p.d. – op basis van beschikbaarheid  € 3,00 
Campingsteiger p.d. – op basis van beschikbaarheid  € 3,00 
 
Aankomst- en vertrektijden 
Aankomst: vanaf 11.00 uur      Vertrek: voor 10.00 uur 
 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Tussentijdse wijzigingen in prijzen voorbehouden. Hiermee komen eerdere 
aanbiedingen en/of prijzen te vervallen. 
 

 

 

Openingstijden receptie:  
Maandag t/m vrijdag doorlopend van 08.30-17.00 uur.  

Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur ( enkel van april tot en met september ). 
Zondag: Gesloten, maar u kunt met al uw vragen terecht bij de havenmeester. 
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