
Geachte gast 
 
Hierbij vindt u de prijslijst en het aanmeldingsformulier voor het seizoen 2017 
Zoals gewoonlijk is er weer een ‘open dag’, waarop u van harte welkom bent om een plaats 
te kiezen. Met betrekking tot de tarieven delen wij u mede dat het tarief bestaat uit een 
basistarief voor de standplaats en vervolgens voor de extra voorzieningen die u heeft. Wij 
hopen u als gast te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
A. Brinkman en medewerkers 
 

Tarieven 2018 
Geldig van 24 maart tot 4 november 
Inclusief gebruik zwembad + binnenspeeltuin + waterspeeltuin 

 

 Jaarplaats stacaravan (24 maart – 4 november) incl. 2 personen en 1 auto, 

gaskeuring (1x per 3 jaar), inclusief 30 m² die in beslag wordt genomen door 

kampeermiddel, vlonders, tegels e.d., elektra 16 amp. 150 kWh, water 18 m³, gas 

20 m³, centrale antenne.  
    Als u uw stacaravan verkoopt betaalt u 5% verkoopprovisie 
    Abonnement Zeelandnet 
    Aanschaf + installatie wifirouter (eenmalig 

€ 
 
 
 
 
€ 
€ 

2960 
 
 
 
 

125 
100 

 Toeristenbelasting per plaats (onder voorbehoud) €      ovb 
 

 Seizoensplaats caravan of tent (24 maart – 4 november) incl. 2 personen 

en 1 auto, inclusief 25 m² die in beslag wordt genomen door kampeermiddel, 

vlonders, tegels e.d., elektra 10 amp. 150 kWh, water 10m³, centrale antenne 

€ 2450 

 Toeristenbelasting per plaats (onder voorbehoud) 
Als u uw caravan op de camping verkoopt betaalt u 5% verkoopprovisie.  

€ ovb 

 Extra persoon € 45 

 Extra oppervlakte per m² incl. vlonders, kisten en tegels 
    Let op: het gaat om het gedeelte van de kampeerplaats waar geen gras       
   meer kan groeien. 

€ 24 

 Water per m³ € 4,50 

 Elektra per kwh € 0,40 

 Gas per m³ € 4,50 

 Hond € 190 

 Boot tot 5 meter lengte € 190 

 Extra boot, indien korter dan 3,5 meter € 100 

 Catamaran en boten langer dan 5 meter  € 325 

 Steigerplaats voor de camping (€ 190,00 voor de boot + € 375,00) 

 Steigerplaats voor de camping per dag 

€ 
€ 

565 
5,50 

 Jollensteiger (€ 190,00 voor de boot + € 90,00) 

 Jollensteiger per dag 

€ 
€  

280 
 2,75 

 Steigerplaats in voormalige landbouwhaven, prijs op aanvraag   

 Extra auto € 160 

 Gebruik caravan door derden per persoon per overnachting € 5,50 

 
Aanmelding seizoenplaats 2018 
 
 
Ondergetekende: 
 
Naam: ……...……………………………………………………………………….. 
Adres: ..…………………………………………………………………….……….. 
Postcode: …………………… Woonplaats: ……..……………….……………… 
Telefoon: …...………………………………………………………………………. 
Email: …..…………………………………………………………………………... 
 
Verklaart een seizoensplaats te willen huren: 
Tent / caravan* (incl. dissel) 
Afmetingen: …………..x ………….. meter (incl. voortent) 
Extra auto: ja / nee* 
Hond:   ja / nee*  aantal: ……………. 
Boot:  ja / nee*  aantal: ……………. 
Type boot: ……………………………………….. 
Afmetingen: ……………………………………… 
Steigerplaats: ja / nee* 
 
Plaatsvoorkeur: ……………………………………………………………. 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Gaat akkoord met de tarieven en gedragsregels, zoals bijgevoegd, die voor 
bovenstaande periode gelden. 
 
 
Datum: …………………………  Handtekening: …………………. 
 
 
 
Naam    Geboortedatum (alle personen) 
 
……………………………………… .………………………………… 
……………………………………… …………………………………. 
……………………………………… …………………………………. 
……………………………………… …………………………………. 
……………………………………… …………………………………. 
……………………………………… …………………………………. 

 
 

  


