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Tarieven camping seizoen (1 april t/m 30 september 2023) 
en toeristich kamperen 
 
Seizoenplaats (1 april t/m 30 september)      € 1.180,00 
Voorseizoenplaats (1 april t/m 15 juni)       €    585,00 
Naseizoenplaats (1 september t/m 30 september)     €    325,00 
Kamperen op afspraak (per maand)       €    385,00* 
Elektra voorschot seizoensplaats (afrekening via meterstand € 1,07 per kWh) €    200,00 
(Minimaal af te rekenen € 80,00) 
Netwerkkosten elektra         €      62,00 
Bovenstaande tarieven gelden voor 1 staanplaats, max. 2 volw., 2 inwonende kinderen, 1 auto. 
 
Extra inwonende kinderen (max. 2)       €      75,00 
Bijzet tent          €      67,00 
Huisvuil per grijze zak gescheiden afval      €        4,00 
Huisvuil niet gescheiden (plastic, blikken en drinkpakken)    €        6,75 
Bezoek per dagdeel per persoon        €        4,00 
Bezoek hele dag         €        7,50 
Vissen per dag          €      18,00 
Hond per nacht         €        5,50 
Hond heel seizoen         €      85,00 
Borg kampeerplaats         €    150,00 
Toeristenbelasting                 pro memorie 
Borg slagboompas (€ 25,00 retour)       €      30,00 
 
*tarief is gebaseerd op een verblijf van 9 (hele kalender) maanden inclusief vaste kosten, exclusief 
elektra, indien u korter verblijft komt er een toeslag bij: 
Toeslag 1 maand  € 170,00 
Toeslag 2 of 3 maanden €   85,00 
Toeslag 4,5 en 6  maanden €   60,00 
Toeslag 7, 8 en 9 maanden €   30,00 (vanaf 9 hele maanden geen toeslag) 

 
Ter informatie: 
Aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek tot 11.00 uur. Reserveringen zijn definitief nadat de 
aanbetaling is ontvangen. Honden uitsluitend aangelijnd toegestaan. Partytenten zijn niet 
toegestaan. Alle prijzen zijn 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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