Tarieven kamperen 2019
Dagtarieven inclusief

2 personen

Voor- naseizoen
Hoogseizoen 01-07 t/m 01-09 en 13-09 t/m 15-09
Hemelvaart of Pinksteren 29-05 t/m 02-06 en 07-06 t/m 10-06
Hemelvaart- Pinksterarrangement 29-05 t/m 10-06
Camperplaats op camping

Trekkersplaats fiets

Extraplaats

Panoramaplaats

€ 12,00
€ 15,00
€ 17,00

€ 26,00
€ 29,00
€ 32,00
€ 355,00
€ 19,00

€ 29,00
€ 32,00
€ 37,00
€ 375,00

Kleine tent

water,elektra,riool

water,elektra,riool,uitzicht

FESTIVALS: €17,50 per persoon per nacht zonder elektra max. 6 pers. per plaats. (Free-festival 05 juli tot 07 juli, Zandfestival 23aug tot 25aug
Reserveren: Bij ons betaald u geen reserveringskosten.

Seizoenplaatsen inclusief

Extraplaats

Panoramaplaats

Seizoen van 5 april tot 27 oktober
Voorseizoen van 5 april tot 1 juli
Naseizoen van 1 september tot 27 oktober
*Plaatsnummers 83+84/ 87-92/ 96-105/ 75+110/ 111-119/ 142-151 is een seizoenplaats.

€ 1.555,€ 850,€ 350,-

€ 1.635,€ 895,€ 395,-

Overige tarieven

dag

seizoen

Extra persoon tot 2 jaar
Extra persoon vanaf 2 jaar tot 18 jaar
Extra persoon vanaf 18 jaar
Hond (maximaal 2 per plaats)
Extra auto op parkeerplaats

gratis
€ 3,00
€ 5,00
€ 3,00
€ 1,00

gratis
€ 50,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 75,00

2 personen.

water,elektra,riool

water,elektra,riool,uitzicht

Boot op trailer op parkeerplaats (niet toegestaan op plaats )
€ 15,00
€ 150,00
Borg slagboomkaart eenmalig
€ 40,00
Bezoeker auto op parkeerplaats melden bij receptie
€ 1,00
Bezoekers per persoon melden bij receptie
€ 1,00
Douche/warmwater
inclusief
Wasmachine incl. waspoeder per wasbeurt
€ 5,00
Wasdroger per droogbeurt
€ 2,50
Panoramaplaats nummers 83+84/ 87-92/ 96-105/ 75+110/ 111-119/ 142-151. Aankomsttijd vanaf 15.00 uur vertrek voor 11.00 uur.
Vertrek na 11 uur (indien mogelijk) €12,50

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 2 pers, kampeermiddel, lengte tot 8 meter (inclusief dissel), 1 auto, het basis gebruik van de
nutsvoorzieningen, 5 kWh per dag, 100 kWh per voor-/naseizoen, 300 kWh per seizoen (bij meerverbruik € 0,35 per kWh).
1 extra tent max.4m² voor jonge kinderen is toegestaan. Motoren, brommers en boten op trailer niet bij het kampeermiddel, maar verplicht op
parkeerplaats van de camping. De plaatsen zijn op naam gesteld, als uw plaats door anderen wordt gebruikt, geldt hiervoor het normale dagtarief
(voor plaats, personen, hond en auto).Plaatsen mogen niet worden onderverhuurd of doorverkocht worden.
Reserveren: Reserveren kan per telefoon of e-mail / internet of kom langs om zelf een plaats uit te zoeken. Geen reserveringskosten.
Huisregels in het kort: Maximaal 2 honden per plaats kort aangelijnd, bezoekers mogen geen hond meenemen! Partytenten zijn niet
toegestaan! Drugsgebruik verboden. Inschrijven met geldige legitimatie en uw woonadres. De RECRON- voorwaarden en huisregels zijn op ons
kampeerterrein van toepassing deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website.

Speciale arrangementen met eigen kampeermiddel:
Culturele kampeerweekend Vis a Vis: Incl.1 x ontbijt en 2 overnachtingen met eigen
kampeermiddel.
ROBOT is een ontroerende science fiction comedy, waarin de mens de samenleving moet
delen met hun kunstmatige evenbeeld.
Fietsen: rondje Flevoland, Markermeer of IJsselmeer
Parkeer dan uw auto op de camping en fiets een rondje
.

minimaal 2 personen
Van: vrijdag tot zondagavond € 65,00 incl.2pers

parkeertarief per nacht € 5,00

Aankomst arrangement vrijdag v.a.13.00 uur
* Voor meer informatie en inhoud over de mogelijkheden, zie website of informeer bij de receptie. Vooraf reserveren o.v.v. het arrangement.

Trekvogelweg 10 –1316AM Almere- 036-5470632 - info@waterhout.nl - www.waterhout.nl
www.facebook.com/CampingWaterhout

- Volg ons op:

Tarieven verhuur 2019
Verhuur lodge met sanitair

inclusief 2 personen, minimale verhuur is 2 dagen
In totaal maximaal 4 pers.
Per dag
Hoogseizoen 26-04 t/m 06-05 en 14-07 t/m 01-09
Laag

Hoog

Festival
Free-festival
05-7 / 07-7
€ 85,00

festival Zand
23-8 /25-8
€ 85,00

Lodge (geen huisdier)
€ 59,00
€ 69,00
Extra persoon tot 18 jaar
€ 7,50
€ 7,50
Extra persoon vanaf 18 jaar
€ 15,00
€ 15,00
€ 18,50
€ 18,50
Hemelvaart 29-05 t/m 02-06
€ 295,00
Pinksteren 07-06 t/m 10-06
€ 225,00
Dekbed met overtrekset
€7,00 per set (verplicht)
Handdoekset
€ 3,50 per set (2 badhanddoeken of 1 keuken- en 1 theedoek)
Borg € 100,00. Schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s). Geen huisdier.

Verhuur kampeerlodge inclusief 2 personen. Sanitair in centrale gebouw. Eigen beddengoed meenemen.
Totaal maximaal 2 pers.
Per dag
Free-festival
Hoogseizoen 01-07 t/m 01-09 en 13-09 t/m 15-09
Laag
Hoog
Kampeerlodge
€ 40,00
€ 45,00
€ 60,00
Hemelvaart 29-05 t/m 02-06
€ 195,00
€ 60,00
Pinksteren 07-06 t/m 10-06
€ 170,00
€ 60,00
Extra persoon ( max.2 kinderen tot 12 jaar op eigen luchtbed)
€ 7,50
€ 7,50
€ 18,50
Borg € 100,00 schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s).
1 lodge met huisdier ,

festival Zand
€ 60,00
€ 18,50

Verhuur luxe glamping tent inclusief 6 personen, minimale verhuur is 2 dagen
maximaal 6 personen
Hoogseizoen 01-07 t/m 01-09 en 13-09 t/m 15-09

Per dag
Laag

Hoog

Free-Festival

Festival Zand

Glampinglodge (geen huisdier)
€85,00
€ 95,00
€ 165,00
€ 165,00
Hemelvaart 29-05 t/m 02-06
€ 495,00
Pinksteren 07-06 t/m 10-06
€ 375,00
Dekbed met overtrekset
€7,00 per set (verplicht)
Handdoekset
€ 3,50 per set (2 badhanddoeken of 1 keuken- en 1 theedoek)
Borg € 100,00. Schoonmaakkosten € 50,00 worden verrekend als huurobject niet schoon is achtergelaten door huurder(s). Geen huisdier.

Verhuur ingericht kampeervlot incl. barbecue en kano
maximaal 2 personen
Per dag
Hoogseizoen (tijdens alle schoolvakanties)
Laag
Hoog
Kampeervlot
€ 65,00
€ 80,00
Back to the basic. Heerlijk genieten. Alleen je slaapzak, handdoek en kussen meenemen, verder is alles aan boord!
Huisregels verhuur accommodaties in het kort: Partytenten zijn niet toegestaan. Drugsgebruik en roken verboden. Aankomsttijd vanaf 15.00 uur
vertrek voor 11.00 uur. Inschrijven met geldige legitimatie en woonadres. De RECRON-voorwaarden en huisregels zijn op ons kampeerterrein van
toepassing deze zijn verkrijgbaar bij de receptie en staan op onze website. Reserveren: Bij ons betaald u geen reserveringskosten.

Verhuur Canadese kano 3 persoons en Subplanken. Huur zwemvest € 1,50
1 uur
€ 10,00

2 uur
€ 15,00

3 uur
€ 20,00

4 uur
€ 25,00

Verhuur Fietsen voor groepen reservering verplicht.
Per dag
€ 11,00

Per weekend
€ 22,00

Per week
€ 47,00

* Voor meer informatie en inhoud over de mogelijkheden, zie website of informeer bij de receptie.

Trekvogelweg 10 –1316AM Almere- 036-5470632 - info@waterhout.nl - www.waterhout.nl
www.facebook.com/CampingWaterhout

- Volg ons op:

7 uur hele dag
€ 30,00

