
 

Prijzen onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten. 

Basistarieven per nacht Camping 2021 
 

 Laagseizoen Hoogseizoen 

Tent of caravan, 2 personen met auto €19,00 €21,00 

Campers €15,00 €18,00 

 

Extra’s 
Extra persoon 

Bezoeker 

€5,00 per nacht 

€2,00 per dag  

Toeristenbelasting (verplicht) €1,10 p.p.p.n 

Kinderen van 2 t/m 12 jaar €4,50 per nacht 

Hond  €3,00 per nacht 

Paard in land  €15,00 per nacht 

Paard in box  €17,50 per nacht 

Vlonders €10,00 per maand  

Reserveringskosten €7,50 per reservering  

Hond heel seizoen / half seizoen €75,00 / €37,50 

Digitenne (beperkt beschikbaar) €10,00 per week 

 

 
De camping is geopend van 1 april t/m 31 oktober 

Hoogseizoen is van 1 juli t/m 31 august. 

 
Basistarief is inclusief 2 personen, kampeermiddel, vervoermiddel, milieuheffing, stroom en 

toeristenbelasting. Exclusief douche en afwasplaats. 

 



 

Prijzen onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten. 

Arrangementen 2021 

 

Camping    
   
Paasweekend 02-04-2021 t/m 05-04-2021 €65,00 
Hemelvaart 13-05-2021 t/m 16-05-2021 €80,00 
Pinksterweekend  21-05-2021 t/m 24-05-2021 €85,00 
Hemelvaart en pinksterweekend   13-05-2021 t/m 24-05-2021 €255,00 
 

 

Maandarrangementen  
April (4 KW per dag) €175,00 
Mei (4 KWH per dag) €325,00 
Juni (4 KWH per dag) €300,00 
Juli (4 KWH per dag) €400,00 
Augustus (4 KWH per dag) €350,00 
September (4 KWH per dag) €245,00 
 

April en mei (inclusief 40KWH) €375,00 
Mei en juni (inclusief75 KWH) €495,00 
Mei, juni en juli (inclusief 100 KWH) €870,00 
Juni en juli (inclusief 75 KWH) €650,00 
Juli en augustus (inclusief 75 KWH) €700,00 
Juni, juli augustus (inclusief 100 KWH) €870,00 
  
7 maanden (seizoen) plaats (inclusief 200 KWH) € 1395,00 
3 maanden voorseizoen (inclusief 100 KWH) €720,00 
  
 

 

Meerverbruik elektra bedraagt €0,50 per KWH. De reservering is niet overdraagbaar. U dient de plek 
netjes te houden en het gras regelmatig te maaien, materiaal hiervoor is aanwezig in het 

tuingereedschap hok. 

 

Arrangementen zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel, vervoermiddel, milieuheffing, stroom en 
toeristenbelasting. Exclusief douche en afwasplaats. 



 

Prijzen onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en (tekst)fouten. 

ACSI Camping Card 2021 

 

 

 

14 dagen boeken is 12 dagen betalen ! 

 

   

   
De ACSI Camping Card is in de volgende periodes geldig (€14,00 per nacht):   

   
01-04-2021 t/m 11-05-2021   
17-05-2021 t/m 19-05-2021   
25-05-2021 t/m 08-07-2021   
25-08-2021 t/m 31-10-2021   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACSI Camping Card tarief is inclusief 2 personen, 1 hond, kampeermiddel, vervoermiddel, 
milieuheffing, stroom. Exclusief toeristenbelasting en afwasplaats. 


