Prijslijst arrangementen 2018
Let op : u kunt bij ons niet pinnen
Wij hebben onze prijzen tov 2017 niet verhoogd !

Arrangementen (1 of 2 personen en excl. stroom) :
• Paasarrangem. (vr 30 maart/ma 2 april) € 40,=
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HEPI arrangement (10 mei/22 mei)
€ 160,=
HEPI  do 10 mei / di 22 mei of wo 9 mei / ma 21 mei
Maandarrangement April
€ 199,=
Maandarrangement September
€ 209,=
Maandarrangement Mei
€ 319,=
Maandarrangement Juni
€ 269,=
Maandarrangement Juli of Augustus
€ 365,=
Arrangement voor 2 maanden
5 % extra korting
Arrangement voor 3 maanden
10 % extra korting
(3 maanden arrangement beperkt / in overleg)
Seizoenplaats (beperkt / in overleg)
€ 1200,=

Prijzen arrangementen zijn inclusief toeristenbelasting en excl. stroom gebaseerd op max. 2 pers.
De korting wordt niet gegeven over het stroomverbruik.
Kosten stroom bedragen € 0,35 / kwh. De stroom wordt gemeten mbv kwh-meters welke bij elke
kampeerplek gemonteerd zijn. De meterstanden worden aan het begin van uw verblijf en aan het
eind van uw verblijf genoteerd en de prijs berekend. Mocht u het op prijs stellen dan kunnen we
tussentijds ook een keer de meterstand opnemen en aan u doorgeven.

Afwijkende arrangementen :
•

•

Wilt u komen van bv 15 juni tot 15 juli dan komt u toch in aanmerking voor een arrangement. U
betaald dan naar verhouding de helft van de juni-arrangementsprijs en de helft van de juliarrangementsprijs.
Wilt u komen van bv. 15 juni tot 28 juli dan komt u ook in aanmerking voor een arrangement. U
betaald dan naar verhouding de helft van de juni-arrangementsprijs en de helft van de juliarrangementsprijs. Vanaf 15 juli betaald u dan voor 13 dagen de normale dagprijs.

Let op : Electrische kacheltjes zijn grootverbruikers qua stroomverbruik. Een electrisch
kacheltje van 1000 watt verbruikt per uur 1 kwh. Een electrisch kacheltje een avond
gebruiken kost u al snel € 1,50.
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