Prijslijst kampeerseizoen Camping de Zandley 2021
KAMPEERVELD
Overnachting vanaf 12.00 tot 12.00 uur de volgende dag
Alle prijzen zijn voor twee personen met kampeermiddel
Staanplek kampeerveld (alle kampeermiddelen)

€ 22,50

Kleine tent op trekkersveld (max 2 personen)

€ 17,50

Arrangementen kampeerveld
Paasweekend vrijdag tot 2e paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en Pinksteren
Maandtarief juni en september
Heel seizoen
Voorjaar
Najaar

€ 67,50
€ 180,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 1.700,00
€ 830,00
€ 415,00

02-04 t/m 05-04 tot 18.00 uur
01-05 t/m 09-05 tot 18.00 uur
12-05 t/m 24-05 tot 18.00 uur
20-03-2021 t/m 24-10-2021
20-03-2021 t/m 20-06-2021
04-09-2021 t/m 24-10-2021

Korting kampeerveld bij meerdere nachten (korting over het basistarief van € 22,50)
4-7 nachten
8-14 nachten
15-21 nachten
Geen korting in vakanties en op feestdagen (Zomervakantie is van 10-7-2021 t/m 29-8-2021)

5% korting
10% korting
20% korting

CAMPERPLEKKEN (niet op het grasveld, maar op harde ondergrond)
Overnachting vanaf 12.00 tot 12.00 uur de volgende dag. Alle prijzen zijn voor twee personen met camper.
Camperplek per nacht
Winterseizoen 25-10-2020 t/m 20-3-2021

(het hoofdgebouw is dan gesloten, maar er is

€ 17,50
€ 15,00

dan wel gebruik te maken van 2 toiletten en wasbak met warm water)

BLOKHUT 4 persoons
Overnachting vanaf 14.00 tot 11.00 uur de volgende dag
Alle prijzen zijn voor twee personen incl opgemaakte bedden, excl handdoeken
Per nacht
Weekend vr/ma (3 nachten)
Per week (7 nachten)
Extra personen > 2 p.p.p.n.

€ 57,50
€ 160,00
€ 325,00
€ 5,50

OVERIGE KOSTEN
Vertrek na 12.00 uur (beschikbaarheid in overleg) per uur extra
€ 2,00
Extra personen vanaf 2 jaar per nacht
€ 5,50
Bezoekers langer dan twee uur p.p.
€ 1,50
Kinderen tot 2 jaar
gratis
Bij annulering op verzoek van de gast zijn wij gerechtigd om € 25 annuleringskosten in rekening te brengen
Prijzen zijn inclusief 9% BTW
Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting dit is in 2021 3,5% van het totaalbedrag
Inclusief gebruik van elektriciteit, douche, warm water en wifi
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Vekabo voorwaarden van toepassing
Aan deze prijslijst kunnen geen rechten worden ontleend

