Tarieven kamperen 2022

Wij zijn geopend van 01-04-2022 tot 01-10-2022
Dagtarief voor 2 personen, auto, kampeermiddel, elektra (incl.
toeristenbelasting)

SVR-leden
Niet SVR-leden

Laagseizoen
€ 18,90
€ 22,90

Hoogseizoen
€ 20,80
€ 25,40

Dagtarieven Hoogseizoen
(25-05-2022 tot 07-06-2022 en 09-07-2022 tot 20-08-2022)

Dagtarief hoogseizoen
Kampeerplaats per dag
incl. 2 pers.
Kleine tent (geen
elektra) incl. 2 pers.
Extra pers. 3-12 jaar
Extra pers. >12 jaar
Huisdier
Toeristenbelasting per
persoon per dag

SVR-leden
€ 18.90

Niet SVR-leden
€ 23,50

€ 12,00

€ 14,50

€ 2,70
€ 4,00
€ 2,25
€ 0,95

€ 3,40
€ 5,00
€ 2,25
€ 0,95

Dagtarieven Laagseizoen
(Buiten aangegeven data hoogseizoen)

Dagtarief laagseizoen
Kampeerplaats per dag
incl. 2 pers.
Kleine tent (geen
elektra) incl. 2 pers.
Extra pers. 3-12 jaar
Extra pers. >12 jaar
Huisdier
Toeristenbelasting per
persoon per dag

SVR-leden
€ 17.00

Niet SVR-leden
€ 21,00

€ 11,20

€ 13,50

€ 2,30
€ 3,60
€ 2,25
€ 0,95

€ 2,80
€ 4,50
€ 2,25
€ 0,95

Hemelvaart & Pinksteren (Verplicht arrangement)
(Aankomst na 14.00 uur op 25-05-2022 tot vertrek voor 18.00 uur op 06-062022)
Kampeerplaats incl. 2 pers. Auto, elektra en toeristenbelasting

Hemelvaart-Pinksteren
SVR-leden
Arrangement
€ 224,20
Extra personen*
€ 32,40
Huisdier per dag
€ 2,25
*Extra personen inclusief toeristenbelasting.

Niet SVR-leden
€ 274,20
€ 38,50
€ 2,25

Barchemse 4Daagse (Verplicht arrangement)
(Aankomst na 14.00 uur op 29-06-2022 tot vertrek voor 18.00 uur op 03-072022)
Kampeerplaats incl. 2 pers. Auto, elektra en toeristenbelasting

Barchemse 4-Daagse
SVR-leden
Arrangement
€ 92,00
Extra personen*
€ 20,00
*Extra personen inclusief toeristenbelasting.

Niet SVR-leden
€ 115,00
€ 25,00

ACSI-tarief
Met een geldige ACSI kaart gelden de volgende tarieven.
Deze zijn geldig van:
01-04-2022 tot 20-05-2022
07-06-2022 tot 29-06-2022
20-08-2022 tot 30-09-2022
Kampeerplaats per dag inclusief 2 personen, 1 huisdier en elektra. Exclusief
toeristenbelasting (€ 0,95 per persoon, per dag). € 18,00
Voor extra personen, bijzettentjes en huisdieren geldt het reguliere tarief.

Arrangementen 2022
Lente-arrangement
01-04-2022 tot 01-05-2022 € 300,00
Zomermaand
10-06-2022 tot 10-07-2022 € 395,00
Nazomer-arrangement
20-08-2022 tot 01-10-2022 € 395,00
Voorseizoen
01-04-2022 tot 10-07-2022 € 775,00
*Alle arrangementen zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel, elektra en
toeristenbelasting.

Voorwaarden
Een kampeerplaats is inclusief 2 personen, 1 auto, kampeermiddel, elektra en
bijzettent (4m²). Per kampeerplaats is 1 bijzettent toegestaan.
Onze aankomsttijd is na 14.00 uur en de vertrektijd is voor 11.00 uur.
Om verspilling te voorkomen maken wij gebruik van muntmeters. Munten
hiervoor zijn verkrijgbaar in de kantine, of op de receptie.
Douchemunt (voor 6 minuten douchen) € 0,50
Warm water voor afwas en wascabine inworp € 0,10
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.

