Kampeer tarieven 26 maart - 25 oktober 2021
Prijzen zijn inclusief: privé sanitair, 1-4 personen, 1 kampeermiddel, 10 Amp. elektra aansluiting,
digitale tv-aansluiting (TV geschikt voor DVB-T signaal en MPEG-4 beeld), elektra,
warm- en koud water, dagbezoek tot max. 4 pers.
Prijzen zijn exclusief: toeristenbelasting € 1,32 en milieuheffing € 0,18 = € 1,50 p.p.p.n.

Prijs per nacht

Prijs per week
zaterdag-zaterdag

comfort
€ 26
€ 30
€ 40

comfort plus
€ 27
€ 31
€ 42

xl/hoek
€ 28
€ 32
€ 44

19-6/3-7
26-3/2-4, 10-4/1-5, 17-5/21-5, 25-5/3-6, 5-6/19-6, 28-8/25-10
2-4/10-4, 1-5/12-5, 3-6/5-6, 21-8/28-8

€ 280
€ 336

€ 294
€ 357

€ 308
€ 378

3-7/10-7
10-7/21-8

Speciale perioden
Hemelvaart
€ 223
€ 228
€ 233
12 mei- 17 mei
Pinksteren
€ 195
€ 200
€ 205
21 mei - 25 mei
Caravan onbezet laten staan tussen Hemelvaart en Pinksteren € 10,- per nacht
Duur afhankelijke kortingen in de perioden:
m.u.v. seizoen arrangementen
vanaf 14 nachten:
€ 30
26 maart - 03 juli en 21 augustus - 25 oktober
vanaf 21 nachten:
€ 60
26 maart - 03 juli en 21 augustus - 25 oktober
vanaf 28 nachten:
€ 90
26 maart - 03 juli en 21 augustus - 25 oktober
Extra's optioneel:
Huisdier (max. 2) per huisdier per nacht
€ 2,50
Gezin > 4 personen. Toeslag per nacht per extra pers.
€5
Toeslag laat vertrek (op aanvraag)
tot 13:30 uur € 10
tot 20:00 uur
Wifi internet (2 apparaten)
3 dagen
€ 10
5 dagen
Wifi internet (2 apparaten)
1 week
€ 15
2 weken
Wifi internet (2 apparaten)
3 weken
€ 25
1 maand
Wifi internet (2 apparaten)
3 maanden
€ 60
4 maanden
Wifi internet (2 apparaten)
6 maanden
€ 90
7 maanden
Annuleringsverzekering
6% van de huursom
Receiver huur ***
€ 1 per dag met een min. Van €5 en een max. van € 25
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Zonder deze verzekering wordt er bij verhindering of voortijdig vertrek door ziekte e.d.
geen restitutie van het kampeergeld verleend. Leest u de voorwaarden onderaan de webpagina
http://aannoordzee.nl/annuleringsvoorwaarden

€
€
€
€
€
€

20
13,50
20
30
75
100

Seizoen arrangementen (op aanvraag) incl. privé sanitair, 1-4 personen, 1 kampeermiddel, 1 auto, toeristenbelasting, 1-4 pers.,
evt. huisdier (max 2), 10 Amp. elektra aansluiting, digitale tv-aansluiting (TV geschikt voor DVB-T signaal en MPEG-4 beeld),
warm- en koud water, dagbezoek tot max. 4 pers.
comfort
comfort plus
xl/hoek
Voorseizoen*
€ 1.135
€ 1.195
€ 1.250
26 maart - 19 juni
incl. 120 Kwh elektra**
Voorseizoen* + 1 wk
€ 1.270,00
€ 1.330,00
€ 1.385,00
26maart - 26 juni
incl. 130 Kwh elektra**
Voorseizoen* +2 wkn
€ 1.370
€ 1.430
€ 1.485
26 maart - 26 juni
incl. 140 Kwh elektra**
Heel seizoen*
€ 2.800
€ 2.850
€ 3.035
26maart - 25 oktober
incl. 300 Kwh elektra**
Naseizoen
€ 650
€ 665
€ 680
28augustus - 25 oktober
incl. 80 Kwh elektra**
Naseizoen + 1 wk
€ 785
€ 800
€ 815
21 augustus - 25 oktober
incl. 90 Kwh elektra**
* € 50 korting op een voorseizoen voor gasten die minimaal 4 seizoenen (va 2017 of eerder)
te gast waren met hetzelfde arrangement. * € 100 korting op een heel seizoen voor gasten
die min. 4 seizoenen (va 2017 of eerder) te gast waren met hetzelfde arrangement.
** Meerverbruik elektra € 0,36 Kwh en geen restitutie bij minder verbruik
Algemeen:
Prijzen onder voorbehoud van evt. prijswijzigingen
Vooruit reserveren. Wij zijn niet ingesteld op onverwachte aankomsten
Minimaal verblijf is 2 nachten
Tussen 3 juli en 21 augustus reservering uitsluitend van zaterdag tot zaterdag mogelijk
Aankomst is na 14.00 uur, Vertrek is voor 11.00 uur
Gebruikt u bij voorkeur een gasverwarming.
Televisie:
Het televisie signaal is digitaal, uw TV moet bechikken over DVB-T2 signaal en MPEG-4 beeld
Vergeet u niet een goede coax kabel ( min. 10m) mee te nemen.
***uitsluitend ter plekke en op basis van beschikbaarheid verhuren wij een receiver die
het analoge signaal omzet naar dit digitale signaal voor gebruik hiervan heeft u een scart- of hdmi kabel nodig.
Prijzen zijn onder voorbehoud van evt. prijswijzigingen

