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Verhuur Stacaravans
Wij verhuren complete ingerichte stacaravans voor 4 personen. De stacaravans beschikken over 2 slaapkamers (1 slaapkamer met een tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met 2 iets kleinere eenpersoonsbedden. De 6 pers. Heeft een extra bed in de woonkamer), woonkamer met openkeuken en eethoek,
badkamer met douchecabine, wastafel en toilet.
Dekbedden en hoofdkussens zijn aanwezig. Bedlinnen kunt u zelf meenemen of huren (€ 7,50 per set, bij
reservering doorgeven).
Aankomst weekend vrijdag na 15.00 uur vertrek maandag voor 11.00 uur.
Aankomst midweek maandag na 15.00 uur vertrek vrijdag voor 11.00 uur.
Aankomst week maandag of vrijdag na 15.00 uur, vertrek maandag of vrijdag voor 11.00 uur.
Bij reservering van 2 weken ontvangt u 15% korting op de verhuurprijs van de 2de week.
Prijzen resp. 4 en 6 persons.
Periode
Voorseizoen 1/4 tot 3/7
Hoogseizoen 3/7 t/m 30/8

week 4/6 pers.
€ 325/375,00
€ 475/500,00

weekend 4/6
€ 200/220,00
€ 260/280,00

midweek 4/6
€ 225/255,00
€ 290/320,00

naseizoen 30/8 t/m 15/10

€ 325/375,00

€ 200/220,00

€ 225/255,00

De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en € 100,00 waarborg. Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht, u
dient de caravan schoon en volledig op te leveren. Na controle wordt uw borg (minus evt. gebreken) binnen 14 teruggestort op
uw rekening.

Trekkershutten en blokhutten 4 persoons
Een trekkershut is een accommodatie voor vakantiegangers die graag op een camping overnachten, maar
niet teveel bagage mee willen sjouwen. Een trekkershut is daarom voorzien van een basisinrichting voor
verblijven, koken en slapen.
Standaard trekkershut: eettafel met 4 stoelen, fornuis, steelpan, jerrycan, emmer, dweil, spiegel, 2
stapelbedden met matrassen en kussens, wandcontactdoos en picknicktafel op het terras. Zelf meenemen:
slaapzak, onderlakens, kussenslopen en als u zelf wilt koken keukengerei, serviesgoed en bestek.

Comfort blokhut: als standaard hut aangevuld met complete keukeninrichting, koelkast, aangesloten op
water en tuin set op veranda. Zelf meenemen: slaapzak, onderlakens, kussenslopen.

Huur per nacht
Extra persoon
Huisdier (aan de lijn + schepje verplicht)
Bedlinnen inclusief dekbed
Borg Campcard
Toeristenbelasting p.p.p.n.
Kachel per dag

standaard
Laagseizoen
€ 35,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 10,00 p.p.
€ 15,00
€ 1,30
€ 3,75

Comfort
hoogseizoen *
€ 40,00

€ 50,00

