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Tarieven camping seizoen en winter kamperen 
(1 april t/m 30 september 2021) 
 
Seizoenplaats (1 april t/m 30 september)      € 1.030,00 
Voorseizoenplaats (1 april t/m 15 juni)       €    510,00 
Naseizoenplaats (1 september t/m 30 september)     €    285,00 
Kamperen op afspraak (per maand)       €    335,00* 
Elektra voorschot seizoensplaats (afrekening via meterstand € 0,55 per kWh) €    165,00 
(Minimaal af te rekenen € 80,00) 
Vaste kosten elektra         €      55,00 
Bovenstaande tarieven zijn voor max. 2 volwassenen en 2 inwonende kinderen per staanplaats. 
 
Extra inwonende kinderen (max. 2)       €      65,00 
Bijzet tent          €      60,00 
Huisvuil per normale zak        €        3,00 
Huisvuil niet gescheiden extra (plastic, blikken en drinkpakken)                                 €        5,50 
Bezoek per dagdeel per persoon        €        2,00  
Bezoek hele dag (Vissen € 10,00 inclusief)      €        4,00 
Hond per nacht         €        4,00 
Hond heel seizoen         €      78,00 
Borg slagboompas (€ 25,00 retour)       €      30,00 
 
*tarief is gebaseerd op een verblijf van 9 maanden inclusief vaste kosten, exclusief elektra, indien u 
korter verblijft komt er een toeslag bij: 
Toeslag 1 maand  € 150,00 
Toeslag 2 of 3 maanden €   75,00 
Toeslag 4,5 en 6  maanden €   50,00 
Toeslag 7, 8 en 9 maanden €   25,00 (vanaf 9 hele maanden geen toeslag) 

 
Ons terrein is autovrij, dus ideaal voor gezinnen met kleine kinderen en voor senioren die 
van rust houden en met kleinkinderen activiteiten in de natuur willen doen. 

Ter informatie: 
Reserveringen zijn definitief nadat de aanbetaling ontvangen is. Honden uitsluitend  
aangelijnd en op de uitlaatplaatsen uitlaten. Partytenten zijn niet toegestaan. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW en bij vooruitbetaling.  

Strategisch gelegen camping dicht bij Arnhem en Nijmegen (bereikbaar via de A50). 
Sterk in natuur en natuurbeleving, volop genieten van rust, ruimte en het landelijk leven. 
Vele tochtjes mogelijk (met de fiets) in de Betuwe.  
In de directe omgeving: de Veluwe, het Rivierengebied en diverse bezienswaardigheden. 
Kenmerkend zijn de ruime groene staanplaatsen met bomen en struiken. 
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