
Tarieven 2023 - Kamperen 

 
    Euro
  gewone onbewoonde tent onbewoonde tent 
  tarief laagseizoen hoogseizoen
Kleine kampeerplaats ‘Krukel’ - circa 25-30 m2 p.n. 7,50 10,50 16,65
Kleine kampeerplaats ‘Krukel’ (jongerenterrein) - circa 25-30 m2 p.n. 7,50 10,50 16,65
Middelgrote kampeerplaats ‘Mantel’ - circa 60-70 m2 p.n. 11,25 15,75 25,50
‘Vrije vogel’ (vak oranje) - max 60 m2 p.t.p.n. 10,50 14,70 23,30
Grote kampeerplaats ‘Gaper’ - circa 100 m2 p.n. 17,25 24,15 38,30
Grote kampeerplaats met elektra ‘Gaper’ - circa 100 m2  p.n. 20,45 27,35 41,50

Festival (ITGWO) plaats p.t.p.n. 10,50

Volwassenen p.p.p.n.  9,30
Kinderen p.p.p.n. 4,85
   
Energietoeslag - wordt in ieder geval tot en met 30 juni 2023 geheven p.n. 0,50   

Maximum aantal personen per plaats op gezinsterrein  9
Maximum aantal tenten per plaats op jongerenterrein  2 
Maximum aantal personen jongerenterrein per plaats  5
     
   
Elektra     
Onze plaatsen met elektra (6 Amp.) zijn voorzien van een aansluiting voor eurostekkers. U dient zelf een  
snoer (30 meter) met een dergelijke stekker mee te nemen.      
 
Zwembad     
Als gast van kampeerterrein Stortemelk kunt u gratis gebruik maken van zwembad Flidunen. De hiervoor  
bestemde voucher wordt met de bevestiging meegezonden.     
 
 
Overige tarieven    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
Toeristenbelasting (vanaf 4 jaar) - p.p.p.n.    2,11

per nacht - p.n.
per tent per nacht - p.t.p.n.
per persoon per nacht - p.p.p.n. 
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