Tarieven kamperen - Seizoen 2019
LAAGSEIZOEN
30/3 tot 26/04 - 06/05 tot 29/05 - 11/06 tot 12/07 - 26/08 tot 30/09

Standaard
€ 23,50
55+
€ 20,-

15% korting

Comfort
€ 27,-

Supercomfort
€ 39,-

55+
€ 22,95

55+
€ 33,15

HOOGSEIZOEN
26/04 tot 06/05 - 29/05 tot 11/06 - 12/07 tot 26/08

Standaard
€ 29,50
55+
€ 26,55

Comfort
€ 33,-

Supercomfort
€ 45,-

55+
€ 29,70

55+
€ 40,50

10% korting

Dagtarief per plaats, o.b.v. 2 personen inclusief kampeermiddel, auto en evt. bijzettent.

Aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 12.00uur.
Standaard (+) kampeervelden:
Comfort kampeervelden:
Supercomfort kampeervelden:

’t Hasselt, de Horst, de Brink, Ponderosa en een deel
van het Bospad.
’t Lang, de Braam en een deel van het Bospad.
de Horst 13 t/m 17

Toeslagen
Extra persoon vanaf 2 jaar
Toeristenbelasting p.p.p.n.
Douchemunten
Warm water (afwas)
Huisdieren (max 2), per dier
Extra auto per dag (in overleg)
de
2 bijzettent
Reserveringskosten
Bezoekers, p.p.
Onbewoonde tent / caravan
Trekkerstarief/1pers./tentje/fiets max. 1 nacht, per nacht

€ 4,€ 1,10
€ 0,20 per 5 minuten
€ 0,10
€ 3,€ 2,50
€ 1,50
gratis
€ 1,€ 7,50 laagseizoen / € 10,50 hoogseizoen
€ 10,-

Borg poortsleutel
Borg zwembadpasje p.p.
Borg sleutel waterkraan (comfort en supercomfortplek)

€ 20,€ 5,€ 5,-

ACSI Card / ANWB Campingcard / Best Deal
Standaard (+) kampeerplaats
€ 18,Comfort kampeerplaats
€ 20,Supercomfort kampeerplaats (met privé sanitair)
€ 30,Geldig van 30-03-2019 tot 29-05-2019, 11-06-2019 tot 13-07-2019 en van 30-08-2019 tot 01-10-2019
Reserveren op plaatsnummer niet mogelijk. Tarief inclusief zwembadgebruik. Gebruik van Wifi mogelijk.

Tarieven Arrangementen - Seizoen 2019
VOORSEIZOEN
30/03 tot 30/06

Standaard
€ 685

Comfort
€ 725
HOOGSEIZOEN

6 weken in de maanden juli en augustus

Standaard
€ 1.050

Comfort
€ 1.095

Bovenstaande arrangementen zijn geldig voor uw huisgezin (max. 5 personen) en inclusief 100 kWh elektra.

Bijkomende kosten
€ 74,52 (2018)
€ 50,€ 35,€ 0,40/kWh

Toeristenbelasting
Tarief extra persoon
Tarief huisdier per dier
Meerverbruik elektra

Standaard

Comfort

Supercomfort

ARRANGEMENTEN:

privé sanitair
Lente in Twente
***
19/04 - 11/06
585
625
Meivakantie
*
26/04 - 06/05
280
330
Hemelvaart
*
29/05 - 02/06
160
185
233
Pinksteren
*
07/06 - 10/06
128
148
184
Hemelvaart + Pinksteren
*
29/05 - 10/06
275
325
409
(5 dagen onbewoond)
Hemelvaart + Pinksteren
**
29/05 - 10/06
325
375
495
(aansluitend)
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 4 personen, kampeermiddel, auto en elektra (6, 10 of 16 ampère)

Let op:

Gedurende Hemelvaart 29/05 – 02/06 en Pinksteren 07/06 – 10/06 kunt u alleen per
arrangement boeken. U mag op de vertrekdag blijven tot 18.00 uur.

Zomermaand juni
Maand september

***
***

Standaard

Comfort

325
250

375
290

11/06 - 08/07
02/09 - 30/09

Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel, auto en elektra (6 of 10 ampère)

Bijkomende kosten
Tarief extra persoon
Tarief huisdier per dier
Toeristenbelasting

*
€ 4,- per dag
€ 3,- per dag
€ 1,10 p.p.p.n

**
€ 25,- per periode
€ 17,50 per periode
€ 1,10 p.p.p.n.

***
€ 50,€ 35,€ 35,-

per periode
per periode
per periode

FIETSWEEK 13/05 tot 17/05 of 02/09 - 06/09
Standaard
€ 147,50

Comfort
€ 162,50

Bovenstaand arrangement is voor 2 personen, 1 week kamperen excl. toeristenbelasting. U ontvangt 4 dagen een
prachtige fietsroute door de mooie omgeving en vele extra’s. We starten de week gezamenlijk met koffie en echte
Twentse krentenwegge en we sluiten de fietsweek af met een drankje. De fietstocht gaat op eigen gelegenheid.

ALGEMENE INFORMATIE & VOORWAARDEN







Het kampeerseizoen loopt van 30 maart tot 30 september 2019
Aankomst na 14.00 uur en vertrek vóór 12 uur.
Ons bedrijf richt zich met name op senioren en gezinnen met kinderen. Alleenreizende jeugd en jongeren worden niet
toegelaten.
Buiten de schoolvakanties gelden er beperkte openingstijden voor de horeca en de campingwinkel. Van 1 oktober tot
Pasen zijn deze faciliteiten gesloten. Op korte loopafstand van ’t Stien’nboer bevinden zich voldoende restaurants en
het centrum van Haaksbergen (2 kilometer) biedt u een zeer uitgebreid winkelbestand.
Wifi is inclusief maar niet onbeperkt. . U ontvangt een code.
Prijswijzigingen kunnen per direct worden doorgevoerd indien deze ons van overheidswege worden opgelegd.

Zwembad
 Ons verwarmde overdekte zwembad is het gehele jaar geopend.
 Het verwarmde openluchtbad is geopend van 1 mei tot 1 september 2019.
Recreatieteam
 Er is een recreatieteam aanwezig in de meivakantie (28/04 t/m 04/05),Hemelvaart ( 30/05 t/m 02/06) ,Pinksteren
(08/06 t/m 10/06) en in de zomervakantie (13/07 t/m 23/08)
Huisdieren
 Huisdieren worden alleen aangelijnd toegelaten voor onze kampeergasten; op de daarvoor bestemde velden;
 Ponderosa, Braam, Bospad, Hasselt.
 Zorg dat niemand last heeft van uw huisdier.
 Huisdieren van bezoekers of logé’s worden niet toegelaten.
Bezoekers
 Bezoekers van onze gasten dienen zich te melden op de receptie. Ze betalen € 1,- p.p.
 Bezoekers met honden worden niet toegelaten.
Reserveringen
 Reserveringen zijn definitief na ontvangst van het aanbetalingsbedrag.
 U ontvangt een bevestiging van uw reservering, met daarop 2 termijnen; De eerste betaling wordt gedaan binnen 10
dagen na reservering, de laatste betaling uiterlijk 2 weken voor aankomst.
 Mocht u, om wat voor reden ook, uw vakantie moeten annuleren of voortijdig afbreken, dan kan restitutie van het
kampeergeld alleen via de verzekering plaatsvinden. Leest u wel goed de dekkingsvoorwaarden. Wij adviseren u dan
ook gebruik te maken van de annuleringsverzekering, u dient dit door te geven direct bij uw reservering.
 Wij verhuren in principe alleen aan gezinnen. Als u voor een groep reserveert, dient u dit bij het reserveren duidelijk
kenbaar te maken.

