TARIEVEN 2019 - KAMPEREN
Kort kamperen		
Personen vanaf 11 jaar
p.p.p.n.
Kinderen t/m 10 jaar
p.p.p.n.
p.t.p.n.
Tent (max. 30 m2)
p.t.p.n.
Tent (max. 30 m2) op vaste plaats
p.t.p.n.
Tent (max. 30 m2) op vaste plaats - met elektra (6 Amp.)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - laagseizoen - vrije plaats (max. 30 m2)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - laagseizoen - vaste plaats (max. 30 m2)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - laagseizoen - vaste plaats (max. 30 m2) - met elektra (6 Amp.)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - hoogseizoen - vrije plaats (max. 30 m2)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - hoogseizoen - vaste plaats (max. 30 m2)
p.t.p.n.
Onbewoonde tent - hoogseizoen - vaste plaats (max. 30 m2) - met elektra (6 Amp.)
Aanhangwagen op parkeerplaats
p.n.
Aanhangwagen bij tent (max. 3,7 m lang, 1,6 m breed en 1,2 m hoog)
p.n.
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar)
p.p.p.n.
Borgsom tentlabel		

Euro
7,70
4,00
5,90
6,40
9,60
8,00
8,50
11,70
13,60
14,10
17,30
2,05
6,30
1,70
50,00

Het hoogseizoen loopt van vrijdag 28 juni tot en met zondag 1 september
Kort kamperen in voor- en naseizoen
In de periode van zaterdag 30 maart tot en met vrijdag 26 april en van dinsdag 3 september tot en met maandag 30 september
betaalt u alleen het personentarief.			
Seizoenarrangementen
Volledig seizoen (zaterdag 30 maart tot en met maandag 30 september)		
Volledig seizoen op vaste plaats		
Toeristenbelasting		

1.493,00
1.540,00
306,00

Midseizoen (vrijdag 19 april tot en met zondag 15 september)		
Midseizoen op vaste plaats		
Toeristenbelasting		

1.434,00
1.482,00
265,20

Hoogseizoen (vrijdag 28 juni tot en met zondag 8 september)		
Hoogseizoen op vaste plaats		
Toeristenbelasting		

1.230,00
1.277,00
214,20

Voorseizoen (zaterdag 30 maart tot en met vrijdag 28 juni)		
Voorseizoen op vaste plaats		
Toeristenbelasting		

468,00
514,00
102,00

Aanhangwagen bij seizoenplaats op parkeerplaats
Volledig seizoen		
Midseizoen		
Hoogseizoen		
Voorseizoen		

67,00
63,00
57,00
34,00

Aanhangwagen bij seizoenplaats (max. 3,7 m lang, 1,6 m breed en 1,2 m hoog)
Volledig seizoen		
Midseizoen		
Hoogseizoen		
Voorseizoen		

264,00
248,00
222,00
84,00
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Kleine bijzettent bij seizoenplaats (max. 6 m2)		
Volledig seizoen		
Midseizoen		
Hoogseizoen		
Voorseizoen		

Euro
184,00
167,00
145,00
60,00

Bijzettent bij seizoenplaats (meer dan 6 m2 en tot 10 m2) 		
Volledig seizoen		
Midseizoen		
Hoogseizoen		
Voorseizoen		

298,00
282,00
257,00
97,00

Tenthuizen		
Tenthuizen per plaats (zondag 1 april tot en met zondag 30 september)		
Aanhangwagen op parkeerplaats hele seizoen		
Aanhangwagen bij tenthuis hele seizoen (max. 3,7 m lang, 1,6 m breed en 1,2 m hoog)		
Toeristenbelasting		
Kleine bijzettent bij tenthuis (max 6 m2)		
Bijzettent bij tenthuis (meer dan 6 m2 tot 10 m2)		
Servicekosten		

2.151,00
67,00
264,00
306,00
gratis
288,00
63,00

Overige tarieven
Administratiekosten te laat betalen, ook bij verlenging		
Wijzigen bestaande reservering tot twee weken voor aankomst		
Wijzigen bestaande reservering binnen twee weken voor aankomst		
Reserveringskosten (boeken via internet)		
Boekingskosten (boeken bij aankomst)		
Wasmunten per stuk		
Droogmunten per stuk		
Kinderbedje/-stoel (per week)		
Waarborgsom verhuurtenten en vakantiewoningen		
Administratiekosten niet tijdens openingstijden bij receptie inleveren label (i.v.m. overmaken borg)		
Elektra (6 Amp) voor seizoenplaatsen met elektra per afgenomen kWh		
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar) p.p.p.n.		

20,00
5,00
10,00
6,00
10,00
5,50
2,00
16,00
75,00
5,00
0,60
1,70

ALGEMENE INFORMATIE		

Annuleren
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kunt u bij ons aanvragen bij het reserveren. Op al onze overeenkomsten
zijn de RECRON-voorwaarden en het kampeerreglement van toepassing.
Seizoenarrangementen
Het seizoenarrangement geldt voor maximaal zes personen en één tent (gelijktijdig aanwezig). Per arrangement betaalt u voor één
bijzettent of één aanhangwagen bij de tent tegen het daarvoor geldende, speciale tarief. Per adres wordt één seizoenplaats uitgegeven.
Bijzettent
Onder bijzettent verstaan wij een tent tot maximaal 6m2 (klein) of van 6m2 tot 10m2 (groot) die dient voor het geven van slaapruimte,
behorende bij de seizoenplaats, waarbij het maximaal aanwezige aantal personen van beide tenten samen niet meer dan 6 mag zijn en
die niet verder dan 5 meter van de hoofdtent staat. Indien de bijzettent is voorzien van een zelfstandige kookgelegenheid c.q. keuken
wordt de bijzettent door ons beschouwd als een zelfstandige tent en deze zal als zodanig in rekening worden gebracht. Dit geldt tevens
voor bijzettenten waarvan ons personeel heeft geconstateerd dat ze als zelfstandig object worden onderverhuurd. Seizoenplaatshouders
bij wie dit wordt geconstateerd zullen geen seizoenplaatsen meer kunnen huren.
Betaling kampgeld
U dient het kampgeld te allen tijde vooruit te betalen. Bij te late betaling wordt per keer € 20,- administratiekosten in rekening gebracht.
Verlengen
In het hoogseizoen is verlengen alleen mogelijk wanneer het kampeerterrein niet is volgeboekt. Om teleurstelling te voorkomen kunt
u het best zo vroeg mogelijk bij de receptie informeren of er plaats is.
Elektra
Onze plaatsen met elektra (6 Amp.) zijn voorzien van een aansluiting voor eurostekkers. U dient zelf een snoer (30 meter) met een
dergelijke stekker mee te nemen. Voor seizoenplaatsen met elektra geldt een tarief van € 0,60 per afgenomen kWh.
Zwembad
Als gast van kampeerterrein Stortemelk kunt u gratis gebruik maken van zwembad Flidunen. De hiervoor bestemde voucher wordt
eenmaal verstrekt tijdens uw verblijf, alleen aan personen die op Stortemelk als gast zijn aangemeld.
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