
Kampeertarieven 2019

De toeristische tarieven zijn voor 2 personen, exclusief toeristenbelasting (€1,00 p.p.p.n.). Het 
maximum aantal personen per plaats is 5. Comfort-plaats (6A elektra) en Comfort Plus-plaats (10A 
elektra) zijn inclusief watertappunt en afvalwater-afvoer. De Comfort Plus-plaatsen zijn gelegen direct 
aan de waterkant of in het bos. De aankomsttijd is na 13.00 uur en de vertrektijd voor 11.00 uur. 

Laagseizoen
29 maart t/m 28 mei - 11 juni t/m 19 juli - 24 augustus t/m 14 oktober

Per nacht:  Geen elektra  Comfort (6A)  Comfort Plus (10A)
2 personen:  € 15,00      € 20,00          € 23,00

Hoogseizoen
29 mei t/m 10 juni - 20 juli t/m 23 augustus

Per nacht:  Geen elektra  Comfort (6A)  Comfort Plus (10A)
2 personen:  € 18,00      € 23,00          € 26,00

Verblijf op een C-plaats tijdens Hemelvaart en Pinksteren uitsluitend op basis van het desbetreffende 
arrangement of in overleg.  

Aanvullende tarieven
Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) € 1,00
Elke persoon meer (vanaf 3 jaar, ex. toeristenbelasting) € 3,75
Hond (per dag, altijd aangelijnd, max. €60,00 per hond) € 3,75
2e auto op P-terrein (per dag) € 2,50 
Bijzettent (per dag, max. 5m2, max. €50,00) € 2,50
Boot/Steigerplaats (per dag) € 3,50 
Tapkraansleutel (bij zoekraken/kapot maken) € 3,00
Administratiekosten/wijzigingen per locatie € 8,00
Vertrek na 11:00 uur (indien mogelijk, in overleg) € 10,00
Leeg kampeermiddel (p.n., alleen in laagseizoen en in overleg) € 10,00
Borgsom slagboomsleutel € 50,00

Voordeel voor jonge gezinnen
Kinderen tot 3 jaar kamperen bij ons gratis en jonge gezinnen krijgen daarnaast 10% korting per nacht, 
per plaats op het toeristisch kampeertarief. U meldt dit zelf van tevoren bij uw reservering. Niet in 
combinatie met een arrangement.

55-plus korting
55-plussers profiteren van 10% korting per nacht, per plaats op het toeristisch kampeertarief (niet van 
toepassing op de Bungavantarieven). U meldt dit zelf van tevoren bij uw reservering. Niet in combinatie 
met een arrangement of ACSI. Korting niet geldig van 28 mei t/m 10 juni.

ACSI
De ACSI-kaart is geldig op de Comfort-plaatsen (6A) 
bij Resort de Arendshorst. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de 
website: www.arendshorst.nl


