
 
 

TARIEVEN JAAR- EN 
SEIZOENPLAATSEN 2020 

 
 
 

JAARKAMPEREN 
 

Tarief per plaats, per gezin* (hetzelfde woonadres) 
of maximaal 4 personen (géén wisselingen tijdens 
het jaar) en 1 hond. 
Extra persoon:  € 75,00 per jaar 
Extra hond:**  € 50,00 per jaar 
 

1 april 2020 – 1 april 2021 

De jaarplaatsen zijn voorzien van elektra  
(minimaal 10 ampère ), water, riool en CAI. 
Enkele jaarplaatsen hebben 16 ampère stroom, gas 
(vaste aansluiting), water, riool en cai. Vastrecht 
voor jaarplaatsen met vaste gasaansluiting € 40,-. 
Voorschot gasverbruik € 35,- (werkelijk verbruik 
wordt achteraf in rekening gebracht; € 2,85 per m³). 
 

Gedurende de tijden van openstelling hebben de 
huurders van de staanplaats vrije toegang tot de 
overdekte zwembaden, de verwarmde 
openluchtbaden en de speeltuin. Eén voucher voor 
Wifi is gratis. 
 

In het basistarief zijn begrepen de kosten 

vuilafvoer, milieuheffingen, BTW, etc.  
Voor het voorschot elektra geldt dat jaarlijkse 
afrekening achteraf plaats vindt op basis van 
werkelijk gebruik, kWh-prijs € 0,33. 
Voor het voorschot water geldt dat jaarlijkse 
afrekening achteraf plaats vindt op basis van 
werkelijk gebruik; € 3,50 per m³. 
 

Basistarief: € 2.325,00  
Voorschot elektra: € 110,00 
Voorschot water: €  70,00 

Toeristenbelasting € 132,30 
 
Totaal: € 2.637,30 
 
 
 
 

Eenmalige kosten: 
Voor iedere nieuwe jaargast éénmalig 

aansluitrecht elektra en water en aansluitrecht CAI 
en riolering: € 330,- 
 

BETALING: 
1e helft vóór 27 maart 2020 
2e helft vóór 1 juni 2020 

SEIZOENKAMPEREN 
 

Tarief per plaats, per gezin* (hetzelfde woonadres) 
of maximaal 4 personen (géén wisselingen tijdens 
het seizoen) en 1 hond. 
Extra persoon:  € 75,00 per seizoen 
Extra hond:**  € 50,00 per seizoen 
 

27 maart 2020  – 1 november 2020 

De seizoenplaatsen zijn voorzien van elektra  
(minimaal 10 ampère), water, riool en CAI.  
 
 
 
 
 
 

Gedurende de tijden van openstelling hebben de 
huurders van de staanplaats vrije toegang tot de 
overdekte zwembaden, de verwarmde 
openluchtbaden en de speeltuin. Eén voucher voor 
Wifi is gratis. 
 

In het basistarief zijn begrepen de kosten 

vuilafvoer, milieuheffingen, BTW, etc. 
Voor het voorschot elektra geldt dat jaarlijkse 
afrekening achteraf plaats vindt op basis van 
werkelijk gebruik, kWh-prijs € 0,33. 
Voor het voorschot water geldt dat jaarlijkse 
afrekening achteraf plaats vindt op basis van 
werkelijk gebruik; € 3,50 per m³. 
 

Basistarief: € 2.140,00 
Voorschot elektra: € 110,00 
Voorschot water: €  70,00 

Toeristenbelasting € 135,00 
 
Totaal: € 2.455,00 
 
 

 
 
 
 

 
BETALING: 
1e helft vóór 27 maart  2020 
2e helft vóór 1 juni 2020  

 
 
 
 
* Indien uw gezin uit meer dan 4 personen bestaat, worden alleen de kinderen van 21 jaar of ouder als extra 
persoon berekend. 
** Max. 2 honden per plaats toegestaan. 


