
Tarieven 2022 - Huurtenten  
 
In de periode van 22 april tot en met 9 september, verhuren wij volledig ingerichte tenten. De Huiftenten, Safaritenten,  
Bultruggen, Arctic Dome en de Compact Safari worden tot en met 31 oktober verhuurd. Al onze huurtenten staan in de  
nabijheid van een verwarmd toiletgebouw met kindersanitair en een wasserette.  
 
 Vrijdagwissel in hoogseizoen
HUIFTENTEN, SAFARITENT, ARCTIC DOME 4-persoons en COMPACT SAFARI 4/6-persoons Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
Goede Vrijdag en Pasen (vrij 15, zo 17, ma 18 apr) vrij 15 apr - vrij 22 apr 480,00 325,00 254,00

1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 299,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 520,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 275,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 325,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 565,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 299,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 325,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 473,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 252,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 290,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 473,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 252,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 290,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 405,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 189,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 433,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 645,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 565,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 299,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 325,00 _

Juni tot en met 01 juli     487,00 299,00 260,00
01 juli tot en met 19 augustus (wisseldag vrijdag)   alleen weekverhuur 779,00 _ _

19 aug tot en met 26 augustus    565,00 325,00 299,00

Korte week voor ITGWO festival  vrij 26	aug - do 01	sep 485,00 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 29	aug - do 01	sep _ _	 225,00
Weekend voor ITGWO festival  vrij 26	aug - ma 29	aug _ 325,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 01	sep - vrij 09	sep 890,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 01	sep - ma 05	sep _ 695,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 260,00

September    vrij 09	sep - vrij 30	sep 487,00 299,00	 260,00
Oktober    vrij 30	sep - vrij 14	okt 473,00 290,00	 252,00
Herfstvakantie  (regio Noord)   vrij 14 okt - vrij 21 okt 565,00 325,00	 299,00
Herfstvakantie  (regio Midden en Zuid)   vrij 21 okt - ma 31 okt 520,00 299,00	 275,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 Vrijdagwissel in hoogseizoen
BULTRUG 6-persoons    Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
Goede Vrijdag en Pasen (vrij 15, zo 17, ma 18 apr) vrij 15 apr - vrij 22 apr 578,00 391,00 306,00

1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 382,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 627,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 332,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 391,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 680,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 360,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 391,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 570,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 304,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 350,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 570,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 304,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 350,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 488,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 228,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 522,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 777,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 680,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 360,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 391,00 _

Juni tot en met 01 juli     587,00 360,00 313,00
01 juli tot en met 19 augustus (wisseldag vrijdag)   alleen weekverhuur 939,00 _ _

19 aug tot en met 26 augustus    680,00 391,00 360,00

Korte week voor ITGWO festival  vrij 26	aug - do 01	sep 584,00 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 29	aug - do 01	sep _ _	 271,00
Weekend voor ITGWO festival  vrij 26	aug - ma 29	aug _ 391,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 01	sep - vrij 09	sep 1.072,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 01	sep - ma 05	sep _ 837,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 313,00

September    vrij 09	sep - vrij 30	sep 587,00 360,00	 313,00
Oktober    vrij 30	sep - vrij 14	okt 570,00 350,00	 304,00
Herfstvakantie  (regio Noord)   vrij 14 okt - vrij 21 okt 680,00 391,00	 360,00
Herfstvakantie  (regio Midden en Zuid)   vrij 21 okt - ma 31 okt 627,00 382,00	 332,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
PYRAMIDETENT en TUNNELTENT 4/6-persoons   Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 263,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 415,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 232,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 280,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 441,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 248,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 280,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 391,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 204,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 235,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 391,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 204,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 235,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 335,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 153,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 373,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 504,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 441,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 248,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 280,00 _

Juni tot en met 01 juli     407,00 247,00 214,00
01 juli t/m 09 juli  (langere week en midweek)  504,00 280,00 309,00
09 juli t/m 20 augustus (wisseldag zaterdag)   alleen weekverhuur 636,00 _ _

20 aug t/m ma 27 augustus    441,00 280,00 248,00

Korte week voor ITGWO festival  za 27	aug - wo 31	aug 253,00 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 29	aug - wo 31	aug _ _	 124,00
Weekend voor ITGWO festival  za 27	aug - ma 29	aug _ 187,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 01	sep - vrij 09	sep 726,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 01	sep - ma 05	sep _ 568,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 214,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
BOSUIL 2/3-persoons    Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 217,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 330,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 179,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 237,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 360,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 195,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 237,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 311,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 147,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 186,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 311,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 147,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 186,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 267,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 110,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 317,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 411,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 360,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 195,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 237,00 _

Juni tot en met 01 juli     325,00 201,00 158,00
01 juli t/m 09 juli  (langere week en midweek)  412,00 237,00 244,00
09 juli t/m 20 augustus (wisseldag zaterdag)   alleen weekverhuur 581,00 _ _

20 aug t/m ma 27 augustus    360,00 237,00 195,00

Korte week voor ITGWO festival  za 27	aug - wo 31	aug 207,00 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 29	aug - wo 31	aug _ _	 97,00
Weekend voor ITGWO festival  za 27	aug - ma 29	aug _ 134,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 01	sep - vrij 09	sep 643,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 01	sep - ma 05	sep _ 547,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 158,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
APOLLO 5 (gezinskamp) en JONGERENTENT ( jongerenkamp) 4-persoons - zeer eenvoudig ingericht  Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 173,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 278,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 132,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 186,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 290,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 138,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 186,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 262,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 120,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 149,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 262,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 120,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 149,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 225,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 90,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 250,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 331,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 290,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 138,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 186,00 _

Juni tot en met 01 juli     272,00 154,00 123,00
01 juli t/m 09 juli  (langere week en midweek)  329,00 154,00 176,00
09 juli t/m 20 augustus (wisseldag zaterdag)   alleen weekverhuur 397,00 _ _

20 aug t/m ma 27 augustus    290,00 186,00 138,00

Korte week voor ITGWO festival  za 27	aug - wo 31	aug 166,00 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 29	aug - wo 31	aug _ _	 69,00
Weekend voor ITGWO festival  za 27	aug - ma 29	aug _ 124,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 01	sep - vrij 09	sep 453,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 01	sep - ma 05	sep _ 367,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 123,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 Maandagwissel in hoogseizoen
PYRAMIDETENT en TUNNELTENT 4/6-persoons   Euro
 
Periode 2022   Week Weekend Midweek
Goede Vrijdag en Pasen (vrij 15, zo 17, ma 18 apr) vrij 15 apr - vrij 22 apr 375,00 280,00 211,00

1e Meivakantie (1e week) weekend vrij 22 apr - ma 25 apr _ 263,00 _

1e Meivakantie  (Koningsdag 27 april) vrij 22 apr - vrij 29 apr 415,00 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 25 apr - vrij 29 apr _ _ 232,00
Meivakantie weekend  (HCTS) vrij 29 apr - ma 02 mei _ 280,00 _

Meivakantie    vrij 29 apr - vrij 06 mei 441,00 _	 _

Meivakantie midweek    ma 02 mei - vrij 06 mei _ _ 248,00
Meivakantieweekend  vrij 06 mei - ma 09 mei _ 280,00 _

Mei week   ma 06 mei - vrij 13 mei 391,00 _	 _

Mei midweek   ma 09 mei - vrij 13 mei _ _	 204,00
Mei weekend  vrij 13 mei - ma 16 mei _ 235,00	 _

Mei week   ma 13 mei - vrij 20 mei 391,00 _	 _

Mei midweek   ma 16 mei - vrij 20 mei _ _	 204,00
Mei weekend  vrij 20 mei - ma 23 mei _ 235,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 20 mei - do 26 mei 335,00 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 23 mei - do 26 mei _ _ 153,00
Hemelvaart (do 26 mei) langer weekend do 26 mei - ma 30 mei _ 373,00 _

Hemelvaart (do 26 mei) langere week do 26 mei - vrij 03 juni 504,00 _ _

Pinksteren  (zo 05	juni en ma 06	juni)  vrij 03 juni - vrij 10 juni 441,00 _ _

Pinksteren midweek  ma 06 juni - vrij 10 juni _ _ 248,00
Pinksteren weekend    vrij 03 juni - ma 06 juni _ 280,00 _

Juni tot en met 01 juli     407,00 247,00 214,00
vrij	01 juli t/m ma 11 juli    441,00 280,00 248,00
ma 11 juli t/m ma 22 augustus (wisseldag maandag)   alleen weekverhuur 636,00 _ _

ma 22 aug t/m ma 29 augustus    441,00 280,00 248,00

Week ITGWO festival    wo 31	aug - wo 07	sep 672,00 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  wo 31	aug - ma 05	sep _ 656,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 05	sep - vrij 09	sep _ _	 214,00
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Tarieven 2022 - Huurtenten   
 
 
BIJZETTENT PER WEEK   
 
Bijzettent (huur) - per week  128,00
In de periode van 01 juli - 31 augustus kan bij een Pyramidetent of een Tunneltent een bijzettent 
gehuurd worden. Het aantal personen, inclusief de personen die in de bijzettent slapen, mag het 
maximaal aantal personen waarvoor de Pyramidetent of Tunneltent bestemd is niet overschrijden.
 
Bijzettent (zelf meenemen) - per week  tarieven Kort kamperen
Naast de Pyramidetent of Tunneltent mag u een tent (tot max. 6m2) plaatsen die u zelf meeneemt. 
Deze tent dient binnen 1 meter naast de gehuurde tent geplaatst te worden en mag geen overlast 
veroorzaken. Voor zowel de tent als de personen die in deze tent verblijven betaalt u per nacht de 
tarieven voor het kort kamperen.
 
Overige tarieven     
Wijzigen bestaande reservering tot twee weken voor aankomst 5,00
Wijzigen bestaande reservering binnen twee weken voor aankomst 10,00
Reserveringskosten   6,00
Wasmunten per stuk   5,50
Droogmunten per stuk   2,20
Kinderbedje, -stoel (per week)  16,00
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar) p.p.p.n. (onder voorbehoud) 2,05
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