
tarieven 2017 - HUUrtenten 
In de periode van 21 april tot en met 15 september verhuren wij volledig ingerichte tenten. Al onze huurtenten staan  
in de nabijheid van een verwarmd toiletgebouw met kindersanitair en een wasserette.

HUIFTENT 4-persoons op kampeerterrein stortemelk   Euro
	
Periode	 	 	 Week	 Weekend	 Midweek
Meivakantieweekend  vrij 21 apr - ma 24 apr _ 279,00 _

Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 485,00 _	 _

Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 257,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 28 apr - ma 01 mei _ 279,00 _

Meivakantie tweede week  (HCTS) vrij 28 apr - vrij 05 mei 485,00 _	 _

Mei midweek  ma 01 mei - vrij 05 mei _ _	 242,00
Mei  vrij 05 mei - vrij 19 mei 402,00 242,00	 211,00
Hemelvaart korte week vrij 19 mei - do 25 mei 415,00 _ _

Hemelvaart lang weekend  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - ma 29 mei _ 372,00 _

Hemelvaart kort midweek ma 22 mei - do 25 mei _ _ 193,00
Hemelvaart lang week  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - vrij 02 juni 554,00 _ _

Pinksteren  (zo 4 juni en ma 5 juni)  vrij 02 juni - vrij 09 juni 485,00 _ _

Pinksteren weekend    vrij 02 juni - ma 05 juni _ 279,00 _

Pinksteren midweek  ma 05 juni - vrij 09 juni _ _ 257,00
9 juni t/m 7 juli    418,00 256,00 223,00
7 juli t/m 14 juli      485,00 279,00 257,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 669,00 _	 _

25 aug - 1 sep    485,00 279,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 257,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 669,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 448,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 223,00
September (m.u.v. festival, t/m de 15e)   418,00 257,00	 223,00

 
ZIlvErmEEUw 4/6-persoons op kampeerterrein stortemelk   
	
Meivakantieweekend  vrij 21 apr - ma 24 apr _ 240,00 _

Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 379,00 _	 _

Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 212,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 28 apr - ma 01 mei _ 240,00 _

Meivakantie tweede week  (HCTS) vrij 28 apr - vrij 05 mei 379,00 _	 _

Mei midweek  ma 01 mei - vrij 05 mei _ _	 202,00
Mei  vrij 05 mei - vrij 19 mei 336,00 202,00	 175,00
Hemelvaart korte week vrij 19 mei - do 25 mei 321,00 _ _

Hemelvaart lang weekend  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - ma 29 mei _ 320,00 _

Hemelvaart kort midweek ma 22 mei - do 25 mei _ _ 159,00
Hemelvaart lang week  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - vrij 02 juni 433,00 _ _

Pinksteren  (zo 4 juni en ma 5 juni)  vrij 02 juni - vrij 09 juni 379,00 _ _

Pinksteren weekend    vrij 02 juni - ma 05 juni _ 240,00 _

Pinksteren midweek  ma 05 juni - vrij 09 juni _ _ 212,00
9 juni t/m 7 juli    350,00 212,00 184,00
7 juli t/m 14 juli      379,00 240,00 212,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 546,00 _	 _

25 aug - 1 sep    379,00 240,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 212,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 546,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 366,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 184,00
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vEldUIl 4-persoons op kampeerterrein stortemelk   Euro
	
Periode	 	 	 Week	 Weekend	 Midweek
Meivakantieweekend  vrij 21 apr - ma 24 apr _ 204,00 _

Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 310,00 _	 _

Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 167,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 28 apr - ma 01 mei _ 204,00 _

Meivakantie tweede week  (HCTS) vrij 28 apr - vrij 05 mei 310,00 _	 _

Mei midweek  ma 01 mei - vrij 05 mei _ _	 160,00
Mei  vrij 05 mei - vrij 19 mei 267,00 160,00	 126,00
Hemelvaart korte week vrij 19 mei - do 25 mei 265,00 _ _

Hemelvaart lang weekend  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - ma 29 mei _ 272,00 _

Hemelvaart kort midweek ma 22 mei - do 25 mei _ _ 125,00
Hemelvaart lang week  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - vrij 02 juni 353,00 _ _

Pinksteren  (zo 4 juni en ma 5 juni)  vrij 02 juni - vrij 09 juni 310,00 _ _

Pinksteren weekend    vrij 02 juni - ma 05 juni _ 204,00 _

Pinksteren midweek  ma 05 juni - vrij 09 juni _ _ 167,00
9 juni t/m 7 juli    279,00 173,00 136,00
7 juli t/m 14 juli      310,00 204,00 167,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 499,00 _	 _

25 aug - 1 sep    310,00 173,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 167,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 483,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 353,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 136,00
 

bosUIl - gEZINskamp & jaN vaN gENT - joNgErENkamp  
4-persoons op kampeerterrein stortemelk, zeer eenvoudig ingericht  
	
Meivakantieweekend  vrij 21 apr - ma 24 apr _ 160,00 _

Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 249,00 _	 _

Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 118,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 28 apr - ma 01 mei _ 160,00 _

Meivakantie tweede week  (HCTS) vrij 28 apr - vrij 05 mei 249,00 _	 _

Mei midweek  ma 01 mei - vrij 05 mei _ _	 111,00
Mei  vrij 05 mei - vrij 19 mei 225,00 128,00	 103,00
Hemelvaart korte week vrij 19 mei - do 25 mei 213,00 _ _

Hemelvaart lang weekend  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - ma 29 mei _ 214,00 _

Hemelvaart kort midweek ma 22 mei - do 25 mei _ _ 90,00
Hemelvaart lang week  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - vrij 02 juni 285,00 _ _

Pinksteren  (zo 4 juni en ma 5 juni)  vrij 02 juni - vrij 09 juni 249,00 _ _

Pinksteren weekend    vrij 02 juni - ma 05 juni _ 160,00 _

Pinksteren midweek  ma 05 juni - vrij 09 juni _ _ 118,00
9 juni t/m 7 juli    234,00 133,00 106,00
7 juli t/m 14 juli      249,00 160,00 118,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 341,00 _	 _

25 aug - 1 sep    249,00 160,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 118,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 341,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 237,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 106,00
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saFarITENT 4-persoons op kampeerterrein stortemelk    Euro
	
Periode	 	 	 Week	 Weekend	 Midweek
Meivakantieweekend  vrij 21 apr - ma 24 apr _ 279,00 _

Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 485,00 _	 _

Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 257,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 28 apr - ma 01 mei _ 279,00 _

Meivakantie tweede week  (HCTS) vrij 28 apr - vrij 05 mei 485,00 _	 _

Mei midweek  ma 01 mei - vrij 05 mei _ _	 242,00
Mei  vrij 05 mei - vrij 19 mei 402,00 242,00	 211,00
Hemelvaart korte week vrij 19 mei - do 25 mei 415,00 _ _

Hemelvaart lang weekend  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - ma 29 mei _ 372,00 _

Hemelvaart kort midweek ma 22 mei - do 25 mei _ _ 193,00
Hemelvaart lang week  (Hemelvaart 25 mei) do 25 mei - vrij 02 juni 554,00 _ _

Pinksteren  (zo 4 juni en ma 5 juni)  vrij 02 juni - vrij 09 juni 485,00 _ _

Pinksteren weekend    vrij 02 juni - ma 05 juni _ 279,00 _

Pinksteren midweek  ma 05 juni - vrij 09 juni _ _ 257,00
9 juni t/m 7 juli    418,00 256,00 223,00
7 juli t/m 14 juli      485,00 279,00 257,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 669,00 _	 _

25 aug - 1 sep    485,00 279,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 257,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 669,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 448,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 223,00
September (m.u.v. festival, t/m de 15e)   418,00 257,00	 223,00
 
 
vEldUIl 4-persoons op kampeerterrein de lange paal   
	
16 juni t/m 7 juli    279,00 173,00 136,00
7 juli t/m 14 juli      310,00 204,00 167,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 499,00 _	 _

25 aug - 1 sep    310,00 173,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 167,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 483,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 353,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 136,00
 
 
bosUIl 2-persoons op kampeerterrein de lange paal   
	
16 juni t/m 7 juli    202,00 126,00 101,00
7 juli t/m 14 juli      222,00 141,00 116,00
14 juli t/m 25 aug   alleen weekverhuur 374,00 _	 _

25 aug - 1 sep    222,00 141,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 28	aug - vrij 01	sep _ _	 116,00
Week ITGWO festival    vrij 01	sep - vrij 08	sep 323,00 _	 _

Weekend ITGWO festival   vrij 01	sep - ma 04	sep _ 237,00	 _

Midweek ITGWO festival   ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 101,00
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bIjZETTENT per week, alleen op kampeerterrein stortemelk   
	
In	de	periode	van	25	juni	tot 3 september	
Het aantal personen, inclusief de personen die in 
de bijzettent slapen, mag het maximaal aantal 
personen waarvoor de Huiftent, Vergrote Zilvermeeuw, 
Velduil of Safaritent bestemd zijn, niet overschrijden.   alleen weekverhuur 114,00 
	
	
Overige	tarieven     
Administratiekosten te laat betalen, ook bij verlenging  20,00
Wijzigen bestaande reservering tot twee weken voor aankomst 5,00
Wijzigen bestaande reservering binnen twee weken voor aankomst 10,00
Reserveringskosten (boeken via internet)  6,00
Reserveringskosten (telefonisch boeken)  10,00
Reserveringskosten (boeken bij aankomst)  10,00
Wasmunten per stuk   5,50
Droogmunten per stuk   2,00
Kinderbedje/-stoel  p.w. 16,00
Toeristenbelasting  (vanaf 4 jaar) p.p.p.n. 1,50
Waarborgsom verhuurtenten en vakantiewoningen  75,00
Administratiekosten niet tijdens openingstijden bij receptie inleveren label  (i.v.m. overmaken borg)  5,00	
  


