
 
 
Jaarplaatsen 2022 stacaravans / Chalets 
 
 
 
 
 
Periode stacaravan / chalet op camping  01-01-'22 t/m 31-12-'22 
Gebruik in de periode  15-03-’22 t/m 04-11-'22 
    
Plaats per m2    € 9,50  
Per ingeschreven persoon   € 140,00  
Hond / Kat    € 80,00 
Milieuheffing    € 320,00  
Toeristenbelasting    € 175,00  
Verbruik elektra p / kwh   €      0,45  
inbegrepen 1 auto     €            -    
1 Klein bijzettentje ( max 6m2) inbegrepen   €            - 
Extra auto    €   32,50 
Aanhanger    €   32,50  
Gebruik maken van sanitair ruimte Camping p/p *  €   60,00  
(incl 9%BTW) 
  
 
Over loge’s, bezoekers, honden bezoekers enz.  
kunt u meer info vinden in bijlage tarieven jaarplaatsen 2022       
	
	
* = alleen voor gasten van oude stacaravans, die geen eigen douche en / of                            
toilet hebben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage tarieven jaarplaatsen 2022. 
    

 

      
Extra personen  geldig bij: Jaarplaatsen   
Dit kunnen zijn:  Partner   
  Inwonende kinderen  
  Uitwonende (studerende) kinderen    
  Ouders   
  Kleinkinderen    
      
Let op: deze personen zijn vooraf opgegeven bij het door u ondertekende contract. 
 
 
       
Loge's      
Loge's  mogen overnachten terwijl contractant of een van de extra personen  ingeschreven op het 
contract en minimaal 21 jaar is, aanwezig is 
    

  
Tarief per nacht: 
Per logé   € 7,00  

  Per voertuig  € 3,50 
  Hond logé   € 3,50  
  Aanhangwagen  € 3,50  

      

 

 
 
 
 
Van contractant en / of diens partner: 
Inwonende kinderen   

 Uitwonende (studerende) kinderen met gezin 
 Ouders     
  Kleinkinderen    
  Broers en zussen met gezin  
      

  
Tarief per nacht 
Per persoon  € 7,00  

  Per voertuig    € 3,50  
  Per Hond    € 3,50  
  Aanhangwagen  € 3,50  
      
      
  

 

Uitzondering:	Loge’s	die	mogen	overnachten,	zonder	dat	er	iemand	aanwezig	is,	die	op	het	
contract	vermeld	staat	zijn:	



 
 
Vervolg Bijlage tarieven jaarplaatsen 2022 
	
	
	
	
	

Voertuigen  1 voertuig is in het arrangement inbegrepen 
auto / motor / bestelbus     
 Komt u afwisselend met verschillende voertuigen geef deze dan wel op 
 hiervoor wordt niets extra's in rekening gebracht  
 Bent u met meerdere voertuigen tegelijk aanwezig, dan betaalt u voor 
 deze extra voertuigen het vaste tarief.   
 U ontvangt aan het begin van het seizoen een parkeerkaart. 
 Deze legt u zichtbaar aan de bestuurderskant voor achter de voorruit 
 Geen parkeerkaart is niet parkeren op de parkings of op uw standplaats 
  
      
      
      
      
Bezoekers ( zonder 
overnachting) Bezoekers overdag zijn beperkt toegestaan. 
  Uiterlijk tot 22.30 uur   
  Max 1 gezin tegelijk of max 4 pers.   
  Per persoon  € 1,75   
  Hond bezoekers Niet toegestaan  
  Voertuig  € 1,50   
  Alleen parkeren op Parking Noord  
      
      
      
	
	
 

Loge’s	=	met	overnachting	
VOORAF	aanmelden	via	het	aanmeldformulier	wat	u	van	ons	ontvangt	per	e-mail	of	
whatsapp	
Niet	(tijdig)	aanmelden	(voor	18:00	uur	op	dag	van	aankomst)	is	dubbel	tarief	
	
	
	
Bezoekers	zonder	overnachting	altijd	aanmelden	via	de	daarvoor	bestemde	link.	Deze	
ontvangt	u	per	e-mail	of	whatsapp.		


