
Tarieven 2023 - Huurtenten  
 
In de periode van 21 april tot en met 8 september 2023 verhuren wij volledig ingerichte tenten. De Huiftenten, Safaritenten, Bultruggen 
en de Compact Safari worden van 14 april tot en met 29 september én van 13 oktober tot en met 29 oktober (herfstvakantie)  
verhuurd. De Arctic Domes worden verhuurd van 21 april tot en met 29 september en van 13 oktober tot en met 29 oktober (herfst-
vakantie) 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 2023   Week Weekend Midweek
April  (met uitzondering van de Arctic Domes) vrij 14 apr - vrij 21 apr 521,54 314,00 272,00

1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 322,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 550,02 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 296,00
2e Meivakantie weekend  vrij 28 apr - ma 01 mei _ 322,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 550,02 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 296,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 314,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 521,54 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 272,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 314,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 461,02 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 204,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 468,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 658,60 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 272,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 600,75 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 324,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 351,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    537,56 324,00 280,00
30 juni tot en met 18 augustus (wisseldag vrijdag)   alleen weekverhuur 841,05 _ _

18 aug tot en met 25 augustus    600,75 351,00 324,00

Korte week voor ITGWO festival  vrij 25	aug - do 31	aug 528,66 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 28	aug - do 31	aug _ _	 243,00
Weekend voor ITGWO festival  vrij 25	aug - ma 28	aug _ 351,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 31	aug - vrij 08	sep 917,59 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 31	aug - ma 04	sep _ 751,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 280,00

September    vrij 08	sep - vrij 29	sep 535,78 322,00	 280,00

Geen verhuur   vrij 29 sep - vrij 13 okt    _	 _	 _

Herfstvakantie  (regio Midden en Zuid)   vrij 13 okt - vrij 20 okt 600,75 351,00	 324,00
Herfstvakantie  (regio Noord)    vrij 20 okt - vrij 27 okt 600,75 351,00	 324,00

Stichting Rekreatiebelangen Vlieland | Kampweg 1 | 8899 BX Vlieland | T 0562	45	12	25 | info@stortemelk.nl | stortemelk.nl
KvK Leeuwarden 41000561 | BTW NL002999316B01 | IBAN NL17	RABO 0367603462 | Kampeerterrein Stortemelk wordt geëxploiteerd  
door de Stichting Rekreatiebelangen Vlieland. Op al onze leveringen en diensten zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing. 



Tarieven 2023 - Huurtenten   
 
 Vrijdagwissel in hoogseizoen
BULTRUG 6-persoons    Euro
 
Periode 2023   Week Weekend Midweek
April    vrij 14 apr - vrij 21 apr 628,34 378,00 328,00

1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 422,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 695,98 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 360,00
2e Meivakantie weekend vrij 28 apr - ma 01 mei _ 422,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 695,98 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 360,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 378,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 628,34 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 328,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 378,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 555,36 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 246,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 564,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 793,88 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 328,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 721,79 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 388,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 423,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    644,36 388,00 336,00
30 juni tot en met 18 augustus (wisseldag vrijdag)   alleen weekverhuur 1.015,49 _ _

18 aug tot en met 25 augustus    720,01 421,00 388,00

Korte week voor ITGWO festival  vrij 25	aug - do 31	aug 633,68 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 28	aug - do 31	aug _ _	 291,00
Weekend voor ITGWO festival  vrij 25	aug - ma 28	aug _ 421,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 31	aug - vrij 08	sep 1.102,71 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 31	aug - ma 04	sep _ 903,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 336,00

September    vrij 08	sep - vrij 29	sep 644,36 388,00	 336,00

Geen verhuur   vrij 29 sep - vrij 13 okt    _	 _	 _

Herfstvakantie  (regio Midden en Zuid)   vrij 13 okt - vrij 20 okt 721,79 423,00	 388,00
Herfstvakantie  (regio Noord)    vrij 20 okt - vrij 27 okt 721,79 423,00	 388,00
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Tarieven 2023 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
APOLLO 5 (gezinskamp) en JONGERENTENT ( jongerenkamp) 4-persoons - zeer eenvoudig ingericht  Euro
 
Periode 2023   Week Weekend Midweek
1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 188,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 302,12 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 144,00
2e Meivakantie weekend vrij 28 apr - ma 01 mei _ 188,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 302,12 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 144,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 155,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 253,89 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 124,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 155,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 225,68 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 93,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 268,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 356,72 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 124,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 317,59 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 148,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 201,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    263,90 162,00 128,00
30 juni tot en met 08 juli  (langere week en midweek)  316,68 163,00 185,00
08 juli tot en met 19 augustus  (wisseldag zaterdag) alleen weekverhuur 426,79 _ _

19 aug tot en met 26 augustus  (kort weekend en langere midweek) 317,59 164,00 185,00

Korte week voor ITGWO festival  za 26	aug - woe 30	aug 189,28 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 28	aug - woe 30	aug _ _	 74,00
Weekend voor ITGWO festival  za 26	aug - ma 28	aug _ 134,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 31	aug - vrij 08	sep 480,48 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 31	aug - ma 04	sep _ 400,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 128,00
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Tarieven 2023 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
TENT 2/3-persoons    Euro
 
Periode 2023   Week Weekend Midweek
1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 234,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 379,14 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 192,00
2e Meivakantie weekend vrij 28 apr - ma 01 mei _ 234,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 379,14 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 192,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 194,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 307,94 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 152,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 194,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 274,12 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 114,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 342,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 439,66 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 152,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 417,41 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 212,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 257,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    333,75 211,00 164,00
30 juni tot en met 08 juli  (langere week en midweek)  448,56 249,00 255,00
08 juli tot en met 19 augustus  (wisseldag zaterdag) alleen weekverhuur 629,23 _ _

19 aug tot en met 26 augustus  (kort weekend en langere midweek) 417,41 204,00 265,00

Korte week voor ITGWO festival  za 26	aug - woe 30	aug 222,50 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 28	aug - woe 30	aug _ _	 104,00
Weekend voor ITGWO festival  za 26	aug - ma 28	aug _ 146,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 31	aug - vrij 08	sep 671,06 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 31	aug - ma 04	sep _ 590,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 164,00
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Tarieven 2023 - Huurtenten   
 
 Maandagwissel in hoogseizoen
PYRAMIDETENT en TUNNELTENT 4/6-persoons   Euro
 
Periode 2023   Week Weekend Midweek
1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 285,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 467,19 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 252,00
2e Meivakantie weekend vrij 28 apr - ma 01 mei _ 285,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 467,19 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 252,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 247,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 399,33 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 212,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 247,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 353,22 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 159,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 402,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 534,18 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 212,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 496,77 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 268,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 303,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    428,04 260,00 232,00
30 juni tot en met 10 juli    488,07 293,00 268,00
10 juli tot en met 21 augustus  (wisseldag maandag) alleen weekverhuur 688,17 _ _

21 aug tot en met 28 augustus  496,77 303,00 268,00

Week ITGWO festival   woe 30	aug - woe 06	sep 714,27 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  woe 30	aug - ma 04	sep _ 709,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 224,00
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Tarieven 2023 - Huurtenten   
 
 Zaterdagwissel in hoogseizoen
PYRAMIDETENT en TUNNELTENT 4/6-persoons   Euro
 
Periode 2023   Week Weekend Midweek
1e Meivakantieweekend vrij 21 apr - ma 24 apr _ 285,00 _

1e Meivakantieweek  (Koningsdag 27 april) vrij 21 apr - vrij 28 apr 467,19 _	 _

1e Meivakantie midweek  (Koningsdag 27 april) ma 24 apr - vrij 28 apr _ _ 252,00
2e Meivakantie weekend vrij 28 apr - ma 01 mei _ 285,00 _

2e Meivakantieweek    vrij 28 apr - vrij 05 mei 467,19 _	 _

2e Meivakantie midweek   ma 01 mei - vrij 05 mei _ _ 252,00

Meivakantieweekend  vrij 05 mei - ma 08 mei _ 247,00 _

Mei week   vrij 05 mei - vrij 12 mei 399,33 _	 _

Mei midweek   ma 08 mei - vrij 12 mei _ _	 212,00
Mei weekend  vrij 12 mei - ma 15 mei _ 247,00	 _

Mei korte week voor Hemelvaart vrij 12 mei - do 18 mei 353,22 _	 _

Mei korte midweek voor Hemelvaart ma 15 mei - do 18 mei _ _ 159,00
Hemelvaart (do 18 mei) langer weekend do 18 mei - ma 22 mei _ 402,00 _

Hemelvaart (do 18 mei) langere week do 18 mei - vrij 26 mei 534,18 _ _

Mei midweek   ma 22 mei - vrij 26 mei _ _	 212,00

Pinksteren  (zo 28	mei en ma 29	mei)  vrij 26	mei - vrij 02 juni 496,77 _ _

Pinksteren midweek  ma 29 mei - vrij 02 juni _ _ 268,00
Pinksteren weekend    vrij 26	mei - ma 29 mei _ 303,00 _

02 Juni tot en met 30 juni    428,04 260,00 224,00
30 juni tot en met 08 juli  (langere week en midweek)  537,66 293,00 325,00
08 juli tot en met 19 augustus  (wisseldag zaterdag) alleen weekverhuur 688,17 _ _

19 aug tot en met 26 augustus  496,77 236,00 335,00

Korte week voor ITGWO festival  za 26	aug - woe 30	aug 292,32 _	 _

Korte midweek voor ITGWO festival    ma 28	aug - woe 30	aug _ _	 134,00
Weekend voor ITGWO festival  za 26	aug - ma 28	aug _ 202,00	 _

Lange week ITGWO festival   do 31	aug - vrij 08	sep 729,06 _	 _

Lang weekend ITGWO festival  do 31	aug - ma 04	sep _ 614,00	 _

Midweek na ITGWO festival  ma 04	sep - vrij 08	sep _ _	 224,00
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Tarieven 2023 - Huurtenten   

 
B2B (back to basic) groepstenten. Totaal 6 tenten, per tent 10 stapelbedden, maximaal 20 personen per tent. 

B2B (BACK TO BASIC) GROEPSTENTEN maximaal 20 personen per tent   Euro
 
Periode 2023     Per dag
Groepstent  (per tent per nacht)  	  39,96
Kooktent (2 stuks) per tent per nacht    39,96
Persoon (per persoon per nacht)    9,13
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar) p.p.p.n. (onder voorbehoud)   2,11
 
In verband met de stijgende energieprijzen behouden wij ons het recht voor om een energietoeslag in rekening te brengen. 
 Indien er een energietoeslag gaat gelden wordt u hierover uiterlijk	14 dagen voor aankomst geinfomeerd. Deze toeslag zal  
in 2023 voor wat betreft de B2B-tenten maximaal € 1,00 per dag bedragen. 
 
Voor bijkomende kosten zie ‘overige tarieven’. 
 
 
BIJZETTENT PER WEEK   
 
Bijzettent (huur) - per week    138,00
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.
 
 
 
OVERIGE TARIEVEN
 
Periode 2023     Euro
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   7,00
Wasmunten per stuk   5,50
Droogmunten per stuk   4,00
Kinderbedje/-stoel (per week)  16,00
Administratiekosten niet tijdens openingstijden bij receptie inleveren label (i.v.m. overmaken borg)  5,00
Huur elektrisch kacheltje (per nacht)    4,00
Elektra (6 Amp) voor seizoenplaatsen met elektra per afgenomen kWh  1,30
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar) p.p.p.n.  2,11
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