
Brochure 2019

Kamperen en Bungalowverhuur

op een unieke locatie direct aan de Vecht

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

Seizoenplaats 2019 29 mrt. t/m 14 okt. 2019
Comfort Plus-plaats, exclusief toeristenbelasting. 
Elektraverbruik volgens meterstand € 0,45 kWh
vanaf € 1.200,00 | elke persoon meer € 60,00
(Aantal plaatsen beperkt en in overleg)

Lente seizoen 29 maart t/m 30 juni 2019   
Comfort-plaats, inclusief
elektraverbruik tot 50 kWh, daar boven volgens 
meterstand € 0,45 kWh
vanaf € 650,00 | elke persoon meer € 50,00

Meivakantie 27 april t/m 5 mei 2019
(aankomst na 13.00 uur - vertrek voor 20.00 uur) 
Zonder elektra € 99,00 - Comfort (6A elektra)
€ 150,00 Comfort Plus (10A elektra) € 180,00
vanaf € 99,00 | elke persoon meer €25,00

Hemelvaart 29 mei t/m 2 juni 2019
(aankomst na 13.00 uur - vertrek voor 20.00 uur) 
Zonder elektra € 80,00 - Comfort (6A elektra)
€ 110,00 Comfort Plus (10A elektra) € 125,00
vanaf € 80,00 | elke persoon meer €25,00

Pinksteren 7 juni t/m 10 juni 2019
(aankomst na 13.00 uur - vertrek voor 20.00 uur) 
Zonder elektra € 75,00 - Comfort (6A elektra)
€ 95,00 Comfort Plus (10A elektra) € 105,00
vanaf € 75,00 | elke persoon meer € 17,50

Hemelvaart en Pinksteren 29 mei t/m 10 juni 2019 
(aankomst na 13.00 uur - vertrek voor 20.00 uur - 
tussendoor bewoond)
Zonder elektra € 190,00 - Comfort (6A elektra)
€ 285,00 Comfort Plus (10A elektra) € 310,00
vanaf € 190,00 | elke persoon meer € 25,00

Maandarrangementen
Comfort-plaats of Comfort Plus-plaats, inclusief 
elektraverbruik tot 50 kWh, daar boven volgens 
meterstand € 0,45 kWh

Aprilmaand 30 maart t/m 27 april 2019
€ 250,00 | elke persoon meer € 30,00

Meimaand 27 april t/m 25 mei 20190
(inclusief meivakantie)
€ 425,00 | elke persoon meer € 30,00

Junimaand 1 juni t/m 29 juni 2019
(inclusief Pinksteren)
€ 425,00 | elke persoon meer € 30,00

Julimaand 29 juni t/m 27 juli 2019
€ 499,00 | elke persoon meer € 30,00

Hartje Zomer 4 weken naar keuze 
(aaneengesloten) in juli en augustus
€ 499,00 | elke persoon meer € 30,00

Augustusmaand 27 juli t/m 24 augustus 2019
€ 499,00 | elke persoon meer € 30,00

Septembermaand
31 augustus t/m 28 september 2019
€ 275,00 | elke persoon meer € 30,00

Arrangementen 2019 Alle prijzen zijn onder voorbehoud

Tarieven voor alle arrangementen zijn inclusief toeristenbelasting m.u.v. de seizoensplaatsen. 
Tarieven zijn voor 2 personen, tenzij anders aangegeven. Maximaal 5 personen per plaats. De Comfort 
Plus-plaatsen aan de waterkant zijn alleen als arrangement beschikbaar tijdens de meivakantie, 
Hemelvaart & Pinksteren en de maanden april, mei en september.

Laagseizoen Special 7 nachten tussen 29 maart 
t/m 28 mei - 11 juni t/m 19 juli -
24 augustus t/m 14 oktober 2019
Comfort-plaats (6A), inclusief elektraverbruik. Niet 
in combinatie met andere arrangementen.
€ 135,00 | elke persoon meer € 25,00

Hoogseizoen Special 7 nachten tussen
20 juli t/m 23 augustus 2019
Comfort-plaats (6A) inclusief elektraverbruik. Niet 
in combinatie met andere arrangementen.
€ 155,00 | elke persoon meer € 25,00



Bungavantarieven 2019

Er zijn twee verschillende Bungavans te huur: Excellent 
en Residence. De prijzen zijn voor 2 personen inclusief bed- en 

badlinnensets (verplicht). De Bungavans kunnen voor een week (vrijdag - vrijdag en maandag - maandag), 
weekend (vrijdag - maandag) of midweek (maandag - vrijdag) gehuurd worden. In het hoogseizoen zijn 
alle accommodaties alleen per week te huur. De aankomsttijd is na 15.00 uur en de vertrektijd is voor 
10.00 uur.

Periode 1  29 maart t/m 25 april - 27 september t/m 28 oktober  
 Week  Midweek/Weekend
Excellent € 325,00 € 235,00
Excellent Vecht*/Residence  € 375,00 € 270,00
Residence Vecht* € 410,00 € 295,00 
Woonboerderij € 400,00 € 210,00

Periode 2  26 april t/m 18 juli - 23 augustus t/m 26 september
 Week  Midweek/Weekend
Excellent € 450,00 € 325,00
Excellent Vecht*/Residence € 525,00 € 350,00
Residence Vecht* € 575,00 € 375,00
Woonboerderij € 420,00 € 210,00

Periode 3  19 juli t/m 22 augustus 
 Week  Midweek/Weekend
Excellent € 570,00 € 390,00
Excellent Vecht*/Residence € 650,00 € 430,00
Residence Vecht* € 750,00 € 450,00
Woonboerderij € 500,00 € 250,00

* Deze Bungavans liggen direct aan de Vecht

Woonboerderij  prijzen per nacht op basis van 2 personen (minimaal 2 nachten) 
Periode 1 & 2 € 70,00 
Periode 3 € 80,00

Aanvullende tarieven
Extra persoon (incl. toeristenbelasting en linnenpakket)
• Midweek/weekend (1 t/m 4 nachten) € 35,00
• Week (5 t/m 7 nachten)  € 55,00
Hond per dag, altijd aangelijnd (max. € 60,00, in overleg) € 5,00
2e auto / aanhanger op P-terrein (per dag)  € 2,50
Campingbedje (per dag, excl. bedlinnen) € 3,00
Boot/Steigerplaats (per dag) € 3,50 
Administratiekosten/wijzigingen per locatie € 10,00
Borgsom Bungavan € 150,00

Legenda plattegrond

R Receptie

HR Huiskamer restaurant

B Binnenplein

S Sanitair

M Milieustraat

W Woonboerderij

Resort de Arendshorst:
Genieten op een unieke locatie aan de Vecht

Resort de Arendshorst is een prachtig vakantiepark gelegen op een unieke locatie direct aan de 

rivier de Vecht bij Ommen. Hier kunt u genieten van de rust, ruimte en natuur. Het park ligt direct 

aan een fietspad dat verbonden is met het knooppuntennetwerk. Ideaal voor het maken van 

prachtige fiets- en wandeltochten door het mooie Vechtdal. Omdat het park direct aan de Vecht 

ligt, is het ook een visstek bij uitstek!

De bungalows op het park liggen direct aan de rivier of in het bos en bieden veel comfort en privacy. 

Er zijn twee verschillende types (Excellent en Residence), waarvan de Residence het grootste 

model is. Er is een schuurtje bij iedere Bungavan, zodat u bijvoorbeeld uw fiets of visspullen goed 

kunt opbergen.

 

Resort de Arendshorst beschikt ook over een zeer ruime Vechtdal-woonboerderij. Deze 

woonboerderij is geschikt voor 2 personen en heeft een prachtig uitzicht over de landerijen. Door 

de ruime en gelijkvloerse indeling ook zeer geschikt voor minder validen.

Naast de bungalows en de woonboerderij heeft het park ook zeer ruime kampeerplaatsen direct 

aan de Vecht, op het veld of in het bos. De ruime opzet zorgt voor veel vrijheid, rust en privacy. 

Resort de Arendshorst beschikt over verschillende faciliteiten om uw verblijf zo aangenaam 

mogelijk te maken:

 

• Gratis wifi

• Restaurant met terras

• Snackbar

• Winkelkiosk met o.a. visartikelen

• Vers gebakken brood

• Verhuur van fietsen en kano’s

• Steiger voor boten of vissen

• Kinderboerderij

• Speeltuin

• Peuter- en kleuterbad

• Strandje en zwemsteiger

 
Resort de Arendshorst

Arendhorsterweg 3a

7731 RC  Ommen

 0529 45 32 48

 info@arendshorst.nl

Meer informatie: www.arendshorst.nl
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