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Drukfouten en prijswijzigingen onder voorbehoud 

Landgoed Overbetuwe    
Camping Overbetuwe 
Uilenburgsestraat 3  
6666 LA HETEREN 
(0031)026-474 22 33 
E-mail: info@campingoverbetuwe.nl  
www.campingoverbetuwe.nl  
 

Tarieven seizoen 2022 per nacht 
 
Basistarief seizoen 1 april t/m 30 september   €  21,00 
(2 personen + kampeermiddel + elektra 4 kWh+ auto) 
 
Sheltertarief seizoen 1 april t/m 30 september   €  16,00 
(2 personen + kleine tent + fiets) 
 
Winterkamperen op afspraak 1 oktober t/m 31 maart  €  21,00 
(2 personen + kampeermiddel + elektra 4 kWh per nacht, 
bij meer verbruik zijn de kosten € 0,55 per kWh + auto) 

 

Toeristenbelasting        pro memorie 
Bijzet tent per persoon per nacht                                                    €    5,00  

Extra persoon per nacht      €    4,00 
Kinderen tot 4 jaar gratis, kinderen tot 12 jaar per nacht  €    2,00 
Hond per nacht       €    4,00 
Bezoek per dagdeel       €    2,50 
Bezoek gehele dag        €    5,00 
Vissen p.p.p.d.       €  12,50 
Parkeren auto per nacht      €    5,00 
Borg slagboompas (€ 25,00 retour)     €  30,00 
 
Ter informatie: 
Aankomsttijd na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Bij verblijf en vertrek na 11.00 uur 
wordt een toeslag berekend van € 10,00. Bij verblijf en vertrek na 17.00 uur wordt het 
normale dagtarief berekend. Dit is alleen na overleg met en goedkeuring van de receptie. 
Reserveringen zijn definitief nadat de aanbetaling is ontvangen. Honden uitsluitend 
aangelijnd. Partytenten zijn niet toegestaan. 
 
Alle tarieven zijn per dag en inclusief BTW en bij vooruitbetaling. 
 
Camping Overbetuwe is een kleinschalige, gastvrije en autovrije camping, gelegen in de 
Betuwe op een prachtig groen landgoed met visvijver. Het terrein is omgeven door 
natuurlijke bossen, boomgaarden en landerijen. De Overbetuwe is genieten van rust, ruimte 
en natuur en een ideaal uitgangspunt voor diverse fietsroutes om de Betuwe en de Veluwe 
te verkennen. Ook aan te bevelen is o.a. een bezoek aan Kasteel Doorwerth, Wijnmuseum 
en Burger’s Zoo en de steden Arnhem en Nijmegen. Heteren beschikt over het 
recreatiegebied “de Randwijkse Waarden”, een prachtig uiterwaardengebied met zwem-, vis- 
en wandelfaciliteiten. 
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