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Tarieven kamperen 2020

Alleen op terreingedeelten i t/m o is het mogelijk de auto op, of in de omgeving van de 
plaats te parkeren. 
 
Opening camping voor kampeerplaatsen: 27 maart - 2 november.  
Opening camping voor camperplaatsen: 1 januari - 31 december

Seizoenplaats
Volledig seizoen van 1-4-20 tot 
31-10-20 €1.675 all in*

*Kampeermiddel, 90-100m2, 
5 personen, toeristenbelasting, één 
bijzettentje, auto op de parkeerplaats, 
elektra (6 ampère), t.v.- aansluiting, 6% 
BTW, alleen toeristisch gebruik. N.B. 
Tarief hond € 20 per hond (max. 2), 
bovenop all in tarief.

Vaste Plaats
Volledig seizoen van 1-4-20 tot 
31-10-20 vanaf €2.100 all in*

*Inclusief toeristenbelasting en ex-
clusief elektra en water. Hond (max. 2) 
€ 20 p/h.

Alle tarieven bij vooruitbetaling te vol-
doen. Winterstalling (elders op camp-
ing) in combinatie met seizoenplaats 
€ 70.

In het laagseizoen voordelig 
kamperen kan met 
 
  ACSI Card
  Camping Key Europe Card
  
Bekijk de voorwaarden op  
weergors.nl/laagseizoen



Op al onze kampeeractiviteiten en verhuuraccommodaties zijn de Recron Voorwaarden  
van toepassing.

Wilt u liever een andere aankomst- en vertrekdatum? In overleg is er veel mogelijk, neemt u dan even contact met ons op via 
email of telefoon. 

Mobile Home Haringvliet, Trekkershutten, Sky-Lodges en Pipolette zijn in de wintermaanden (van circa november tot en met 
maart) niet te huur. De tarieven zijn exclusief € 0,92 toeristenbelasting per persoon per nacht. In accommodaties waar honden 
worden toegestaan betaalt u een toeslag van €3,50 per hond per nacht. Betaling van de huursom: 50% bij boeking, 50% zes 
weken voor aankomst. Wij maken na vertrek uw verblijf schoon voor de volgende gast, van u verwachten wij dat u de afwas 
doet, stofzuigt en de bedden afhaalt. Wij berekenen geen reserverings-, voorkeursboeking-, of schoonmaakkosten. Prijslijst is 
onder voorbehoud van wijzigingen. 

Tarieven verhuuraccommodaties  2020

Arrangementen


