Tarieven 2019 – Verhuurtenten
In de periode van 4 mei tot en met 14 september verhuren wij volledig ingerichte tenten. Al
onze huurtenten staan in de nabijheid van het toiletgebouw met kindersanitair en een
wasserette.
Er staan vier verschillende typen huurtenten op de camping: safaritenten XL met privé
sanitair, safaritenten XL, tunneltenten lodge basis en tunneltenten lodge de luxe.

Safaritenten XL met privé sanitair
25 mei t/m 1 juni

€60,- per nacht

1 juni t/m 22 juni

€70,- per nacht

22 juni t/m 29 juni

€80,- per nacht

29 juni t/m 6 juli

€90,- per nacht

6 juli t/m 13 juli

€1022,- per week

13 juli t/m 20 juli

€1323,- per week

20 juli t/m 17augustus

€1359,- per week

17 augustus t/m 24 augustus

€1175,- per week

24 augustus t/m 31 augustus

€100,- per nacht

31 augustus t/m 14 september

€60,- per nacht

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)

€0,55 per persoon per nacht

Afvalbijdrage

€0,75 per nacht

De vaste wisseldagen van de safaritenten XL met privé sanitair zijn de zaterdagen. Goed om
te weten: Van 1 april tot 6 juli en van 24 augustus tot 14 september zijn voor de safaritenten
met privé sanitair afwijkende aankomst- en/of vertrekdata (in overleg) mogelijk (minimum
verblijf is 1 week).

Overige tarieven safaritenten XL met privé sanitair
Reserveringskosten

€15,00

Schoonmaakkosten

€55,00

Facultatief:
Bedlinnen

€10,00 per persoon per verblijf

Babypakket

€3,50 per nacht

Huisdier

€5,00 per nacht

Kachel incl. gasfles

€5,00

Wifi

gratis

Wasmunt

€5,35

per munt

Droogmunt

€3,15

per munt

Algemene informatie safaritenten XL met privé sanitair
Reserveren
Aanbetaling. Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 30%
van het totale bedrag. De rest 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.
Aankomst - vertrek
Check-in tijd: 16.00 uur /Check-uit tijd: 10.00 uur.

Safaritenten XL
25 mei t/m 1 juni

€60,- per nacht

1 juni t/m 22 juni

€70,- per nacht

22 juni t/m 29 juni

€80,- per nacht

29 juni t/m 6 juli

€90,- per nacht

6 juli t/m 13 juli

€770,- per week

13 juli t/m 20 juli

€994, per week

20 juli t/m 17augustus

€1028,- per week

17 augustus t/m 24 augustus

€879,- per week

24 augustus t/m 31 augustus

€100,- per nacht

31 augustus t/m 14 september

€60,- per nacht

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)

€0,55 per persoon per nacht

Afvalbijdrage
€0,75 per nacht
De vaste wisseldagen van de safaritenten XL zijn de zaterdagen.

Overige tarieven safaritenten XL
Reserveringskosten

€35,00

Schoonmaakkosten

€55,00

Facultatief:
Bedlinnen

€15,00 per persoon per verblijf

Babypakket

€3,50 per nacht

Huisdier

€5,00 per nacht

Kachel incl. gasfles

€5,00

Wifi

gratis

Wasmunt

€5,35

per munt

Droogmunt

€3,15

per munt

Algemene informatie safaritenten XL
Reserveren
Mocht u willen reserveren, neemt dan u contact met op ons.
Aankomst - vertrek
Check-in tijd: 16.00 uur /Check-uit tijd: 10.00 uur.

Tunneltent lodge basis en lodge de luxe (tarief per nacht)
Lodge basis

Lodge de Luxe

4 mei t/m 29 juni

€ 49,99

€79,99

29 juni t/m 6 juli

€ 69,99

€99,99

6 juli t/m 13 juli

€ 89,99

€119,99

13 juli t/m 17 juli

€ 109,99

€139,99

17 juli t/m 17 augustus

€ 129,99

€159,99

17 augustus t/m 24 augustus

€ 89,99

€119,99

24 augustus t/m 31 augustus

€ 69,99

€99,99

31 augustus t/m 7 september

€ 49,99

€79,99

Toeristenbelasting (vanaf 18 jaar)

€0,55 per persoon per nacht

€0,55 p.p.p.n

Afvalbijdrage

€0,75 per nacht

€0,75 per nacht

De vaste wisseldagen van de lodge tenten zijn woensdag en zaterdag.

Overige tarieven lodge basis en lodge de luxe
Reserveringskosten

€15,00

Schoonmaakkosten

€20,00 lodge basis / €30,00 lodge de luxe

Lakenpakket (verplicht)

€7,50 per persoon vanaf 2 jaar

Huisdier

€5,00 per nacht

Kinderbedje

€3,50 per nacht

Kinderstoel

€1,50 per nacht

Voorkeur voor een plaats

€20,00 tot 7 nachten, per boeking

Voorkeur voor een plaats

€35,00 7 nachten en meer, per boeking

Wifi

gratis

Wasmunt

€5,35

per munt

Droogmunt

€3,15

per munt

Algemene informatie lodge basis en lodge de luxe
Reserveren
Aanbetaling. Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 30%
van het totale bedrag. De rest 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.
Aankomst - vertrek
Check-in tijd: 15.00 uur /Check-uit tijd: 10.00 uur.

Algemene informatie
Dekbedden en kussens
Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Het is handig om te weten wanneer u uw eigen
bedlinnen meeneemt: Alle dekbedden zijn éénpersoons. (140 x 200 cm). Er is ligt dus geen
tweepersoonsdekbed in een huurtent.
Barbecue & open vuur
Vanwege het droge klimaat en onze ligging aan de rand van een bos, is barbecue op houtskool 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.
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