
 

 

Tarieven 2019 – Kamperen 

 

Van 13 juli – 20 augustus (hoogseizoen) 

Extra persoon t/m 3 jaar    gratis 

Extra persoon  4 - 12 jaar    €6,00 per nacht 

Extra persoon  vanaf 13 jaar    €8,00 per nacht 

Huisdier      €3,75 per nacht 

Extra auto (parking)     €3,75 per nacht 

Bezoeker      €5,25 per persoon 

Bijzettent(en)      gratis 

Staanplaats XL + 10 ampère (120m²)   €43,50  per nacht inclusief 2 personen 

Staanplaats + 6 ampère (100m²)   €38,10  per nacht inclusief 2 personen 

Staanplaats + 6 ampère (80-90m²)   €34,30  per nacht inclusief 2 personen 

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)   €0,55 per persoon per nacht 

Afvalbijdrage      €0,75 per nacht 

 

Van 6 juli – 13 juli en van 19 augustus – 26 augustus  

Extra persoon t/m 3 jaar    gratis 

Extra persoon  4 - 12 jaar    €5,00 per nacht 

Extra persoon  vanaf 13 jaar    €7,50 per nacht 

Huisdier      €2,50 per nacht 

Extra auto (parking)     €2,50 per nacht 

Bezoeker      €3,75 per persoon 

Bijzettent(en)      gratis 

Staanplaats XL + 10 ampère (120m²)   €35,40 

Staanplaats + 6 ampère (100m²)   €30,00  per nacht inclusief 2 personen 

Staanplaats + 6 ampère (80-90m²)   €26,20  per nacht inclusief 2 personen 

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)   €0,55 per persoon per nacht 

Afvalbijdrage      €0,75 per nacht 

 



Van 1 april - 6 juli en van 26 augustus - 30 september (voor- en najaar)  

Extra persoon t/m 3 jaar    gratis 

Extra persoon  4 - 12 jaar    €4,50 per nacht 

Extra persoon  vanaf 13 jaar    €5,50 per nacht 

Huisdier      €2,50 per nacht 

Extra auto (parking)     €2,50 per nacht 

Bezoeker      €3,75 per persoon 

Bijzettent(en)      gratis 

Staanplaats XL + 10 ampère (120m²)   €31,00 per nacht inclusief 2 personen 

Staanplaats + 6 ampère (100m²)   €25,60  per nacht inclusief 2 personen 

Staanplaats + 6 ampère (80-90m²)   €21,80  per nacht inclusief 2 personen 

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)   €0,55 per persoon per nacht 

Afvalbijdrage      €0,75 per nacht 

 

Overige tarieven 

Reserveringskosten     €15,00 

Koelkastje      €5,95  per nacht 

Wifi       gratis 

Wasmunt      €5,35 per munt 

Droogmunt       €3,15 per munt 

 

Algemene informatie 

Reserveren 

Aanbetaling. Alle reserveringen gaan gepaard met een aanbetaling die als volgt is 

opgedeeld: 

100% voor een verblijf van 1 nacht, 50% voor een verblijf van 2 of 3 nachten, 30% voor een 

verblijf langer dan 3 nachten. Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestig-

ing betaalt u de aanbetaling. Het restant betaalt u uiterlijk 8 weken voor uw vertrekdatum. 

Reserveert u binnen 10 weken voor vertrek dan betaalt u het totale bedrag in één keer. 

Bij niet tijdige betaling geeft u ons het recht de reservering na kennisgeving, te annuleren. 

Bij latere aankomst– of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen terugbetaling plaats. 

 

Annuleren 

Wij raden u aan, om ongemakken te voorkomen, een annuleringsverzekering af te sluiten, 

wanneer u uw verblijf zou moeten annuleren. 

 

 



Staanplaatsen 

De tarieven voor de staanplaatsen zijn inclusief 2 personen met caravan, vouwwagen, en/of 

tent en één auto, elektriciteit, warm water en toegang tot het zwembad.  Check-in 

tijd: 14.00 uur /Check-uit tijd: 12.00 uur. 

 

Electra 

Onze plaatsen zijn voorzien van een aansluiting voor eurostekkers. Gebruikt u alleen blauwe, 

spatwaterdichte CEE-stekkers in combinatie met een kabel van neopreen. Deze kabels zijn te 

herkennen aan het opschrift H07RNF, 07RN of RN (bron ANWB). Voor verloopsnoeren geldt 

hetzelfde. Nederlandse stekkers of verlengkabels kunnen niet gebruikt worden. 

 

Rotspennen 

Op onze camping is de grond hard en rotsachtig (een lastige eigenschap van de Ardèche!), 

waardoor het gebruik van rotspennen vaak noodzakelijk is. Rotspennen zijn bij de receptie 

verkrijgbaar. 

 

Barbecue & open vuur 

Vanwege het droge klimaat en onze ligging aan de rand van een bos, is barbecue op hout-

skool of op gas absoluut verboden (departementale verordening). Open vuren zijn niet 

toegestaan. Een scottelbraai of een andere manier van buiten koken, waarbij de producten 

niet in contact staan met vuur, is toegestaan. 

 

ASCI / ANWB kortingskaart 

De ACSI CC Card en ANWB CKE kaart zijn bij ons geldig tot 6 juli en vanaf 25 augustus. 
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