PRIJSLIJST 2019*
Camping Het Waldhoorn beschikt over drie verschillende velden om te kamperen:
BASIC (99-121), STANDAARD (4-81) en COMFORT (47,48, 58, 82-98)

Voorseizoen

Hoogseizoen

Naseizoen

1 april - 30 juni

1 juli - 31 augustus

1 september - 31 oktober

Per dag

Per dag

Per dag

BASIC

€ 20,80

€ 23,30

€ 20,80

STANDAARD

€ 23,75

€ 26,30

€ 23,75

CONFORT

€ 26,30

€ 28,90

€ 26,30

De navolgende faciliteiten zijn in de prijs inbegrepen, tenzij anders aangegeven:
✓ BTW
✓ Toeristenbelasting
✓ Reserveringskosten
✓ Wifi
✓ Bezoekers
✓ Bij hevige regen vlonders in de voortent (indien op voorraad)
✓ Bijzettentje
✓ Electra
✓ Electrische fietsen laden
✓ Honden mits aangelijnd
✓ Onbeperkt douchen
✓ Toiletpapier in de sanitaire gebouwen
✓ Zeep en handdrogers in de sanitaire gebouwen

ANWB/ASCIC Leden
ANWB en ASCIC leden ontvangen 10% korting bij meer dan 7 dagen. Alleen geldig over het
standaard dagtarief

*prijswijzigingen en schrijffouten voorbehouden

versie: 2019-1

Seizoenplaats
Seizoenplaats**

Seizoenplaats indien
voor 1 januari 2019 betaald**

1 april-31 oktober

1 april-31 oktober

BASIC

€ 1.403,00

€ 1.297,78

STANDAARD

€ 1.479,00

€ 1.368,08

COMFORT

€ 1.556,00

€ 1.439,30

**Prijs is excl. elektra en toeristenbelasting

Voor- en Naseizoen Arrangementen
3 maanden / 90 nachten

2 maanden / 60 nachten

(van 1 april tot 30 juni)

(tussen 1 april en 30 juni of
van 1 september tot 31 oktober)

90 dagen

60 dagen

STANDAARD

€ 897,75

€ 655,50

COMFORT

€ 994,14

€ 725,88

Accommodaties

Blokhut*
Stacaravan meer dan
3 nachten*
Stacaravan minder
dan 3 nachten*
B&B incl. ontbijt
B&B zonder ontbijt

Voorseizoen

Hoogseizoen

Naseizoen

1 april – 30 juni

1 juli – 31 aug

1 sept – 31 okt

per nacht
€ 40,00

per nacht
€ 50,00

per nacht
€ 40,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 60,00

€ 50,00

€ 60,00
€ 55,00

€ 60,00
€ 55,00

€ 60,00
€ 55,00

Geen korting

7 dagen of meer dagen
10% korting over de
hele periode

Korting
7 dagen of meer dagen
ANWB/ASCIC Leden
10% korting over de
hele periode
*excl. Schoonmaakkosten a €15,*prijswijzigingen en schrijffouten voorbehouden

versie: 2019-1

Goed om te weten.





Aanbetaling is 30% van de totale reissom en dient binnen 14 dagen na reservering te
zijn voldaan.
Voor reserveringen die geannuleerd worden brengen wij 30% van de
reserveringsperiode in rekening.
Voor onze voorwaarden kijk op www.hetwaldhoorn.nl
Alle prijzen incl. BTW

*prijswijzigingen en schrijffouten voorbehouden

versie: 2019-1

