Camping Het Klaverblad
Tarieven, Arrangementen, Seizoenplaatsen 2019
Hieronder vindt u de tarieven van 2019 vanaf 1 april tot 1 oktober.

Het tarief is € 2 1 ,00 voor 2

personen, camper of caravan inclusief milieu en toeristen belasting, 10A aansluiting inclusief 4 KWh
energie, tapwaterpunt, rioolaansluiting, verharde voortent plek en 2 wifi codes per kampeerplaats
geschikt 2 aansluitingen. (1 code per persoon voor 1 apparaat)

Korting
•

MiniCampingCard korting (MCC)

– Voor € 16,00*
* dit tarief is op basis van 2 personen inclusief 4 KWh energie p.n., 10A aansluiting, exclusief
toeristenbelasting, douchen en heffingen en geldt voor onderstaande periodes en op vertoon van
het MCC pasje. Combinatie van kortingen is niet mogelijk.
1 april t/m 30 september 2019

• ANWB Camping Key Europe (CKE)

- Voor € 19,00*
* dit tarief is op basis van 2 personen inclusief 4 KWh energie p.n., 10A aansluiting, exclusief
toeristenbelasting, douchen en geldt voor onderstaande periodes en op vertoon van het CKE pasje.
Combinatie van kortingen is niet mogelijk.
1 april t/m 25 mei 2019
11 juni t/m 8 juli 2019
26 augustus t/m 30 september 2019

De tarieven zijn per nacht, per kampeerplaats, 2 personen, toeristenbelasting, milieuheffing en 1 0
Ampère stroom 4 KWh per nacht, bij meer verbruik dan 4 KWh € 0,4 5 p er K W h af t e rekenen
bij vertrek. Als u meer Ampère nodig heeft geldt een toeslag van € 1,00 per 2 Ampère per nacht tot een
maximum van 16 Ampère inclusief 4 KW h p.n.
Voor het douchen gebruikt u de Camp card, zeer voordelig omdat U alleen betaald wat u aan warmwater
gebruikt, u krijgt dit pasje bij aankomst in bruikleen (€5,00 borg).
Tarieven 2019

Tarief
Toeristische comfortplaats 2 personen.
Exclusief milieu en toeristenbelasting en elektra.

€ 14,50

Douche/warmwater via campcard.
Toeristische comfortplaats 1 persoon
Exclusief Milieu en toeristenbelasting en elektra.

€ 13,00

Douche/warmwater via campcard.
Trekkers plaats 2 personen
Exclusief milieu en toeristenbelasting. (Elektra op aanvraag mogelijk)

€ 12,00

Douche/warmwater via campcard.
Trekkers plaats 1 personen
Exclusief milieu en toeristenbelasting. (Elektra op aanvraag mogelijk)
Douche/warmwater via campcard.

€ 10,00

Extra persoon (Exclusief milieu en toeristenbelasting)
Kind tot 12 jaar (Exclusief milieu en toeristenbelasting)

€ 5,50
€ 3,00

Douche
Heetwater

Camp card
Camp card

Toeristenbelasting p.p.p.n.
Milieuheffing p.p.p.n.

€ 0,50
€ 1,50

Elektra basis 10 Ampère en incl. 4 KWh p.n.
Elke 2 Ampère extra verhoging p.n. (t/m 16 Ampère)
Elektra per KW h boven 4 KWh p.n.

€ 2,50
€ 0,50
€ 0,45

Bijzet tent
Elke 2e auto / motor
Huisdier in overleg (max. 1 aangelijnd) p.n.

€ 2,00
€ 1,50
€ 2,00

Bezoek per persoon (verplicht te melden)

€ 1,50

WiFi hele terrein(beveiligd)*
WiFi extra code per dag**
WiFi extra code per week**

gratis
€ 1,00
€ 5,00

* p.p. per plaats, 1 apparaat gratis, voor bezoekers en eventueel meer codes zijn andere voorwaarden
van toepassing (zie **).
.

Arrangementen 2019
Voorseizoensplaats 1 april t/m 1 juli 2019 € 675,00

Bij een voorseizoenplaats is inbegrepen:
•

max. 2 personen

•

toeristenbelasting

•

milieu toeslag

•

10 Ampère aansluiting

•

rioolaansluiting

•

koudwateraansluiting

•

auto (1x)

•

Wifi (1 code voor 1 aansluiting p.p.)

Bij een voorseizoenplaats is niet inbegrepen:
• het energieverbruik dit is € 0,45 per KW h
• iedere persoon extra € 75,- inclusief belastingen
• kinderen tot 12 jaar € 45,- inclusief belastingen
• huisdier aangelijnd € 40,• extra auto € 60,-.
• extra code wifi € 60,- voor 1 apparaat.
• onderhoud plaats keuze zelf doen of afkopen voor € 90,-.
• douche en warmwater (via campcard).
• bezoek (€ 1,50 p.p., melden bij receptie).
• overnachtende bezoekers normaal tarief.

Opmerking: onderverhuur in overleg met beheerder, douche en warm water via camp card.
Party tenten, feesttenten en dichte windschermen zijn niet toegestaan. Extra luifel mag niet
gesloten zijn.

Maand arrangementen 2019
De maandarrangementen gelden uitsluitend indien voor of bij aankomst gereserveerd.
Maand april ( 1 april t/m 30 april ) € 275,00
Maand mei ( 1 mei t/m 31 mei ) € 435,00
Maand juni ( 1 juni t/m 30 juni ) € 430,00
Maand juli ( 1 juli t/m 31 juli ) € 435,00
Maand augustus ( 1 augustus t/m 31 augustus ) € 435,00
Maand september ( 1 september t/m 30 september ) € 275,00

Bij de maand arrangementen is inbegrepen:
• maximaal 2 personen
• milieu toeslag
• toeristenbelasting
• 10 Ampère aansluiting (exclusief energie verbruik)
• rioolaansluiting
• koudwateraansluiting
• auto (1x)
• Wifi gratis (1 code voor 1 aansluiting p.p.)

Bij de maand arrangementen is niet inbegrepen:
• het energie verbruik dit is € 0,45 per KW h
• iedere persoon extra € 40,- inclusief belastingen
• kinderen tot 12 jaar € 20,- inclusief belastingen
• bijzet tentje € 25,- (max. 1)
• huisdier aangelijnd € 20,-. (max. 1 huisdier)
• extra auto € 20,- .
• extra code wifi € 20,- voor 1 apparaat.
• onderhoud plaats keuze zelf doen of afkopen voor € 30,-.
• douche en warmwater (dit gaat via campcard).
• bezoek (€ 1,50 p.p., melden bij receptie).

Opmerking: onderverhuur in overleg met beheerder, douche en warm water via camp card.
Party tenten, feesttenten en dichte windschermen zijn niet toegestaan. Extra luifel mag niet
gesloten zijn.

Seizoenplaatsen 2019
Seizoenplaatsen 2019 € 1025,- *
1 april t/m 30 september 2019
Bij de seizoenplaats is inbegrepen:
• 2 personen
• 10 Ampère aansluiting (exclusief energieverbruik)
• rioolaansluiting
• koudwateraansluiting
• auto (1x)
• Wifi (1 code voor 1 aansluiting p.p.)

Bij de seizoenplaats is niet inbegrepen:
• het energieverbruik € 0,45 per KW h
• toeristenbelasting € 55,00
• milieubelasting € 100,00
• iedere persoon extra normaal tarief
• kinderen tot 12 jaar normaal tarief
• huisdier aangelijnd € 50,-. (max. 1 huisdier)
• extra auto € 120,- .
• extra code wifi € 120,- voor 1 apparaat.
• onderhoud plaats keuze zelf doen of afkopen voor € 180,-.
• douche en warmwater (dit gaat via campcard).
• bezoek (€ 1,50 p.p., melden bij receptie).
*Alle eventuele seizoenplaatsen zijn voorzien van een KWh meter, verder werken wij met een zogenaamde
Camp card. Dit is een pasje vergelijkbaar met een bankpasje, deze kunt u bij de receptie opwaarderen.
Met dit pasje kunt alles doen, douchen, warmwater gebruiken, wasautomaat en droogtrommel gebruiken.
Opmerking: onderverhuur in overleg met beheerder, douche en warmwater via camp card.
Party tenten, feesttenten en dichte windschermen niet toegestaan. Extra luifel mag niet gesloten
zijn.

