De Witte Wieven BV
CAMPING
Tarievenlijst 2017
30 maart – 31 oktober

Wiltsangh 41
8072 PK Nunspeet
Tel: 0341-252642 b.g.g. 253163
e-mail: info@wittewieven.nl
www.wittewieven.nl
Kamer van Koophandel: 08010927

Kampeertarief per nacht:

Laag:

Hoog:

(tot 3 jaar gratis)

Periodes die tussen 30 maart en 31 oktober buiten
hoogseizoen vallen en verblijf in hoogseizoen na 14 dagen

Periodes die vallen binnen:
24 mei – 06 juni én 07 juli – 01 september

1 pers.
2 pers.

€ 13,60
€ 17,05

€ 18,30
€ 21,75

Bovenstaande prijzen zijn incl. caravan, camper, vouwwagen of bungalowtent én 1 shelter (max. 6 m2) én elektra (niet nodig dan bedrag minus € 4,00)

Eventuele extra’s ongeacht periode:

€ 3,45
€ 0,80
€ 2,95
€ 9,70
€ 2,95

Extra persoon
Toeristenbelasting (voorlopig vastgesteld)
Hond
Leegstand (excl. elektragebruik)
Auto (hoog: auto op de parkeerplaats)

Verblijf in een trekkerstent (max. 6 m²) 1 pers.: € 7,70 Verblijf in een trekkerstent (max. 6 m²) 2 pers.: € 11,15
Tarief is ongeacht periode excl. toeristenbelasting en excl. evt. elektra (€ 4,00)
Campingpas, Camping Card International, Camping Key Europe en Camping Carnet (ACSI) overleggen: laagseizoen 10% korting en hoogseizoen 5% korting op bovenstaande prijzen
(geen korting over de toeristenbelasting; de kaarten zijn n.v.t. op seizoenplaatsen en arrangementen)

Seizoenplaats: (Standplaats voor een kampeermiddel o.b.v. 1 gezin, incl. elektra, milieuheffing en 1 shelter, max. 6 m²)
30 maart – 31 oktober: € 1.137,50
Eventuele extra’s:

€ 131,04
€ 39,00
€ 24,00

Toeristenbelasting (voorlopig vastgesteld)
Hond
Auto

(Max. 1 auto, tijdens hoog: auto terug naar parkeerplaats, seizoenplaats is o.b.v. gezinssamenstelling, extra gezin: + € 78,50 per seizoenplaats)

Arrangementen Hemelvaart/Pinksteren: (Standplaats voor een kampeermiddel incl. 2 pers., elektra en milieuheffing en 1 shelter, max. 6 m²)
24 mei – 06 juni o.b.v.
tussentijds verblijf :
24 – 06 juni o.b.v.
tussentijds vertrek:

extra persoon (tot 3 jaar gratis)

hond

€ 254,00

+ € 40,00

+ € 32,50

€ 196,50

+ € 23,50

+ € 20,00

Eventuele extra’s: toeristenbelasting € 0,80 p.p.p.n. (voorlopig vastgesteld)

Overige arrangementen:
(Standplaats voor een kampeermiddel o.b.v. 1 gezin, incl. elektra, milieuheffing en 1 shelter, max. 6m²)

De maanden april, mei en juni:
De maand mei en juni
24 mei (dag voor Hemelvaartsdag) – 31 augustus
24 mei (dag voor Hemelvaartsdag) – 31 oktober
De maanden juli én augustus:
De maanden juni of september
De maanden september en oktober:

€ 720,00
€ 645,00
€ 1.025,00
€ 1.100,00
€ 800,00
€ 236,50
€ 322,50

(evt. hond + € 39,00)
(evt. hond + € 32,50)
(evt. hond + € 39,00)
(evt. hond + € 39,00)
(evt.hond + € 39,00)
(evt. hond + € 20,00)
(evt. hond + € 20,00)

Eventuele extra’s:

Toeristenbelasting (per nacht of vast bedrag), auto € 24,00
(Max. 1 auto, tijdens hoog: auto terug naar parkeerplaats, overige arrangementen zijn o.b.v. gezinssamenstelling, extra gezin: + € 78,50 per seizoenplaats)

Winterstalling:
01 november 2017 - 23 maart 2018: € 199,50
(kampeermiddel plaatsen op afgesproken plaats zonder voortent/vlonders en zonder gebruik van elektra)

Trekkershutten: (standaard, max. 4 personen)
Hoogseizoen € 40,00 per nacht (25 mei – 06 juni en 07 juli – 01september)
Laagseizoen € 35,00 per nacht (30 maart – 25 mei; 06 juni – 07 juli en 01 september – 31 oktober)
5e persoon is toegestaan: € 4,00 per nacht (zelf een slaapplaats verzorgen). Tarieven zijn excl.: toeristenbelasting € 0,80
p.p.p.n. (voorlopig vastgesteld). Mogelijk om bij te boeken: pannenset € 4,00 per nacht, verwarming € 4,50 per nacht.
U dient zelf slaapzakken en een hoes voor om het matras én kussen mee te nemen.

Overige informatie:
Douches en warm water werken op muntjes van 50 eurocent.
Op het park is een wasserette aanwezig (wasmunt € 6,20 en droogmunt ½ uur € 2,00).
Camping en trekkershutten: aankomst na 13.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.

De Recron-voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties.

