KAMPEERTARIEVEN 2022
Per nacht
Periode

Tarieven
comfort* plaats
incl. 2 personen

van / tot

persoons tarief
p.p.p.n.

Laagseizoen
Hoogseizoen
Laagseizoen

25 maart tot 8 juli
8 juli tot 6 september
6 september tot 3 oktober

-€
-€
-€

29,50- -€
32,50- -€
29,50- -€

4,004,004,00-

Tijdens feestdagen
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend

15 april tot 19 april
29 april tot 9 mei
25 mei tot 30 mei
3 juni tot 7 juni

-€
-€
-€
-€

34,5034,5034,5034,50-

4,004,004,004,00-

-€
-€
-€
-€

Kampeertarieven zijn inclusief persoonstarief voor 2 personen, exclusief toeristenbelasting.
* Inclusief elektra 10 Amp, gebruik douches, zwembad, CAI, wateraansluiting en waterafvoer.

Kampeerarrangementen
Periode

Voorseizoen
Seizoen
Juni
September

van/ tot

toeristenbelasting **

25 maart tot 8 juli
25 maart tot 3 oktober
1 juni tot 1 juli
1 september tot 1 oktober

-€
-€
-€
-€

220,00390,0096,0096,00-

hondentarief
per hond
-€
-€
-€
-€

57,7576,8036,0036,00-

Tarieven
comfort* plaats
incl. 2 personen
-€
-€
-€
-€

992,251.804,80423,00423,00-

persoons tarief
per persoon
-€
-€
-€
-€

68,2586,4039,0039,00-

-€
-€
-€

1,605,0020,00-

-€
-€
-€
-€
-€
-€

Gratis
Gratis
6,6010,0010,004,004,500,50-

* Inclusief elektra 10 Amp, gebruik douches, zwembad, CAI en wateraansluiting en waterafvoer.
**Toeristenbelasting wordt berekend op basis van 2 personen.

Bijkomende kosten

Tarieven

Toeristenbelasting per persoon per nacht (onder voorbehoud gemeentelijke wijzigingen)
Boekingskosten
Borg Sepkey

Optionele kosten

Tarieven

Kind tot 3 jaar
Dagbezoek
Prijs per loge per nacht
Trekkerstarief per persoon, exclusief toeristenbelasting
Voorkeursboeking per plaats
Hond maximaal 2 per plaats mits aangelijnd
Wasserette
Droger per 10 minuten

Diversen
Op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden en de RECRON voorwaarden van toepassing, deze kunt u nalezen op de website of kosteloos aanvragen.
Betalingen en annuleringen geschieden volgens de termijnen zoals opgenomen in de RECRON voorwaarden.
Per kampeerplaats is een bijzettentje van max. 6m2 toegestaan.
Aankomsttijd is na 13.00u tot 16.30u en vertrektijd voor 11.00u. Bij vertrek na 11.00u en voor 18.00u wordt €16,-. inclusief 2 personen extra berekend.
Groepsreserveringen zijn alleen mogelijk in overleg.
Dubbelassers of kampeermiddelen langer dan 7,5 m zijn niet toegegestaan.
Kampeerders kunnen gebruik maken van de faciliteiten op het park en het zwembad.
Houders van de ACSI Camping Card krijgen een gereduceerd tarief van 25 maart tot 25 mei / 7 juni tot 15 juli en van 1 september tot 3 oktober 2022
* exclusief evt toeslagen, meerprijs p.p €5,70
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen en drukfouten.

www.kempenrecreatie.nl

