Kampeertarieven 2019 per overnachting
Basistarief kampeerplaats - Incl. 2 personen, kampeermiddel, auto, 10 amp. elektra, bijzettent, toegang
tot het overdekte zwembad, de overdekte speeltuin en dagrecreatie en milieuheffing.
Kinderen tot 2 jaar

Hoogseizoen

Laagseizoen

€ 31,00

€ 21,50

Gratis

Geen
toeristen
belasting!

Gratis

Meerdere personen (3e en meer)

€ 4,50

€ 4,50

Meerprijs comfortplaats - Voorzien van een watertappunt, vuilwaterafvoer en 10 amp. elektra.

€ 1,50

€ 1,50

Meerprijs plaats met privé-sanitaircabine - Voorzien van een douche, toilet, wastafel en 10 amp. elektra.

€ 7,50

€ 5,00

Hond (max. 2 honden per plaats en niet toegestaan op de velden B4, B10 en B15)

€ 4,25

€ 4,25

Centrale antenneaansluiting (n.v.t. op D16 t/m D28)

Gratis

Gratis

Douche / warm water voor de afwas

Gratis

Gratis

Laagseizoen: 29-03-2019 t/m 25-04-2019 | 06-05-2019 t/m 28-05-2019 | 03-06-2019 t/m 06-06-2019 | 11-06-2019 t/m 12-07-2019 | 26-08-2019 t/m 18-10-2019

Kampeerarrangementen 2019
Plaats 10 amp.elektra

Comfortplaats

Plaats sanitaircabine

Voorseizoen

29-03 t/m 07-07

€ 635,00

€ 660,00

€ 785,00

Meivakantie (2 weken)

18-04 t/m 05-05

€ 400,00

€ 415,00

€ 465,00

Paasweekend

18-04 t/m 22-04

€ 80,00

€ 85,00

€ 95,00

Koningsweekend

26-04 t/m 28-04

€ 65,00

€ 70,00

€ 80,00

Meivakantie

26-04 t/m 05-05

€ 265,00

€ 275,00

€ 300,00

Opzetweekend Hemelvaart

24-05 t/m 26-05

€ 35,00

€ 40,00

€ 50,00

Maand juni plus

24-05 t/m 07-07

€ 400,00

€ 430,00

€ 480,00

Hemelvaartweekend

29-05 t/m 02-06

€ 140,00

€ 145,00

€ 165,00

Hemelvaart t/m Pinksteren (tussentijds bewoond)

29-05 t/m 10-06

€ 295,00

€ 305,00

€ 335,00

Hemelvaart t/m Pinksteren (tussentijds gratis onbewoond)

29-05 t/m 10-06

€ 250,00

€ 260,00

€ 290,00

Pinksterweekend

07-06 t/m 10-06

€ 110,00

€ 115,00

€ 125,00

Lekker weg in juni

14-06 t/m 07-07

€ 250,00

€ 260,00

€ 295,00

Maand september

26-08 t/m 29-09

€ 225,00

€ 245,00

€ 265,00

Weekendje weg

06-09 t/m 08-09

€ 35,00

€ 40,00

€ 50,00

Herfstvakantie (vrij-vrij)

18-10 t/m 25-10

€ 185,00

€ 195,00

€ 220,00

De hierboven genoemde arrangementen zijn inclusief 5 personen (gezinsgebonden), bijzettent, 1 auto op eigen plaats, douchen, warm water en toegang tot het overdekte zwembad en de dagrecreatie.
De aankomst voor kampeerders die een arrangement hebben geboekt is na 9:00 uur en vertrek voor 20:00 uur.

Openingstijden 2019
Camping / receptie/ winkel / zwembad

29 maart t/m 27 oktober

Horeca

Vanaf 29 maart dagelijks geopend (buiten de schoolvakanties beperkte openingstijden)

Animatieteam

Pasen, meivakantie (28 april t/m 4 mei), Hemelvaart, Pinksteren en in de zomervakantie (14 juli t/m 30 augustus)

Verhuurarrangementen 2019

Seizoenplaatsen en vaste plaatsen 2019

Chalet

Mobilhome Lodge

19-04 t/m 23-04 Pasen (vr-di)

€ 275,00

€ 250,00

23-04 t/m 26-04 Midweek (di-vr)

Libra

€ 210,00 € 195,00

Tunneltent
€ 155,00

€ 165,00

€ 150,00

€ 130,00 € 180,00

€ 140,00

26-04 t/m 03-05 Week meivakantie (vr-vr) € 410,00

€ 380,00

€ 350,00 € 320,00

€ 295,00

26-04 t/m 29-04 Koningsweekend

€ 225,00

€ 210,00

€ 195,00 € 180,00

€ 165,00

29-04 t/m 03-05 Midw. meivakantie

€ 250,00

€ 235,00

€ 210,00 € 195,00

€ 180,00

29-04 t/m 06-05 Wk. meivakantie (ma-ma) € 410,00

€ 380,00

€ 350,00 € 320,00

€ 295,00

03-05 t/m 06-05 Wknd. meivakantie

€ 225,00

€ 210,00

€ 195,00 € 180,00

€ 165,00

29-05 t/m 03-06 Hemelvaartweekend € 375,00

€ 350,00

€ 300,00 € 275,00

€ 250,00

07-06 t/m 11-06 Pinksterweekend

€ 320,00

€ 295,00

€ 250,00 € 230,00

€ 210,00

18-10 t/m 21-10 Herfstvakantie
weekend

€ 205,00

€ 180,00

€ 165,00 € 150,00

€ 105,00

18-10 t/m 25-10 Herfstvakantie week € 480,00

€ 435,00

€ 300,00 € 275,00

€ 225,00

21-10 t/m 25-10 Herfstvakantie
midweek

€ 185,00

€ 175,00 € 160,00

€ 120,00

€ 275,00

Niet inbegrepen zijn: schoonmaakkosten € 50,-. (Chalets en Mobilhomes) en € 40,- (Lodge, Libra en Tunneltenten).
Het huren van een linnenpakket kost € 8,00 p.p. Handdoekenpakket € 4,00 p.p. en een keukenpakket € 3,00 p.p.
Aankomst- en vertrekdagen zijn in de zomervakantie op vrijdag. De aankomst is na 15:00 uur en vertrek voor 10:30 uur.
Voor de prijzen voor de verhuuraccommodaties buiten de arrangementen om kunt u kijken op onze website of contact
opnemen met de receptie.
Foto’s en bezettingsgegevens kunt u vinden op onze website: www.strandheem.nl.

Seizoenplaats met 10 ampère elektra
(verbruik via meterstand)

€ 1.350,00

Seizoenplaats op een comfortplaats
Watertappunt, vuilwaterafvoer en 10 ampère elektra
(verbruik via meterstand).

€ 1.450,00

Seizoenplaats met een sanitaircabine
Met douche, toilet, wastafel en 10 ampère elektra
(verbruik via meterstand).

€ 1.885,00

Vaste plaats
10 ampère elektra, water en riolering (verbruik via meterstand).

€ 1.885,00

Milieuheffing

€

87,50

Centrale antenne-aansluiting
Niet mogelijk op velden D16 t/m D28.

€

60,00

Hond (max. 2 honden per plaats)

€

80,00

Persoonlijk abonnement
Voor 6e gezinslid of meer en niet tot het gezin behorende extra
personen.

€

85,00

Winterstalling indien u een seizoenplaats boekt

Gratis

Een seizoenplaats (29-03-2019 tot 27-10-2019) is inclusief 5 pers. (gezinsgebonden), 1 auto en
een bijzettent. Een vaste plaats is onbewoond van 30-09-2019 tot 29-03-2019 en is inclusief 5 pers.
(gezinsgebonden) en 1 auto. Het verbruik van het elektra wordt aan het eind van het seizoen verrekend
tegen € 0,49 per kWh.
Bij gebruik van uw tent/caravan anders dan door ingeschreven inwonende gezinsleden, bijv: bij
verhuur/afstaan aan ouders/kinderen e.d. wordt € 90,00 per week in rekening gebracht, max. 5
personen.
Meerdere personen à € 4,50 p.p.p.n.

