De Witte Wieven BV
CAMPING
Tarievenlijst 2022
1 april – 31 oktober

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

Kampeertarief per nacht:

2 personen

3 personen

4 personen

vrijdag 1 april – woensdag 25 mei

21,00

25,00

29,00

25,00

29,00

33,00

21,00
25,00

25,00
29,00

29,00
33,00

21,00

25,00

29,00

(incl. Pasen/meivakantie)

woensdag 25 mei – dinsdag 7 juni
(incl. Hemelvaart/Pinksteren)

dinsdag 7 juni – vrijdag 08 juli
vrijdag 08 juli – vrijdag 02 september
(zomervakantie)

vrijdag 02 september – zondag 31 oktober
(incl. herfstvakantie)

In het hoogseizoen 2022 krijgen gasten met een Camping Carnet (ACSI), Camping Card International, BestDeal CampingCard en Camping
Key Europe 5% korting (niet over de toeristenbelasting). Niet over arrangementen!
In het laagseizoen 2022 bieden ACSI, BestDeal en CKE een speciaal tarief!
De kampeertarieven zijn inclusief:
⁃ Kampeermiddel met voortent en luifel
⁃ Kinderen tot 3 jaar
⁃ Bijzettent (max. 6 m²)
⁃ Elektriciteit en milieuheffingen
⁃ Gebruik faciliteiten behalve manege/horeca
⁃ Reserveringskosten
⁃ Dagbezoekers

De kampeertarieven zijn exclusief:
⁃ Iedere extra persoon à € 4,00 per nacht
⁃ Toeristenbelasting € 1,15 p.p.p.n. (voorlopig)
⁃ Huisdier à € 3,30 per nacht
⁃ Auto bij kampeermiddel à € 3,30 per nacht (niet mogelijk in hoogseizoen)
⁃ Wifi
⁃ Gebruik douches/warm water à € 0,50
⁃ Annuleringsverzekering (Recron)

Verblijf in een trekkerstent (max. 6 m²) 1 pers.: € 8,85 Verblijf in een trekkerstent (max. 6 m²) 2 pers.: € 12,85
Tarief is ongeacht periode excl. toeristenbelasting en excl. evt. elektra (€ 4,70)

Seizoenplaats/Arrangementen:
Periode:

Standplaats

Toeristenbelasting

Huisdier

Auto

Extra
persoon

(voorlopig)

Seizoenplaats 1 april – 31 oktober

1.300,00

192,40

45,00

27,00

o.b.v. gezin

Voorseizoen tot 30 juni

835,00

45,00

27,00

o.b.v. gezin

Mei en juni

740,00

37,00

22,50

o.b.v. gezin

Juni of september

280,00

22,50

17,50

o.b.v. gezin

September en oktober

375,00

o.b.v. gemaakte
overnachting max € 121,44
o.b.v. gemaakte
overnachting max € 121,44
o.b.v. gemaakte
overnachting
o.b.v. gemaakte
overnachting
o.b.v. gemaakte
overnachting

37,00

22,50

o.b.v. gezin

37,00

Centrale
parkeerplaats

46,00

(Er is een wachtlijst)

Hemelvaart en Pinksteren o.b.v.
tussentijds verblijf (2 pers.)
Hemelvaart en Pinksteren o.b.v.
tussentijds vertrek (2 pers.)

290,00
230,00

o.b.v. gemaakte
overnachting

22,50

Centrale
parkeerplaats

26,50

Juli en augustus

900,00

o.b.v. gemaakte
overnachting

37,00

n.v.t.

o.b.v. gezin

Winterstalling 01 november – 01 april

199,50

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belangrijk: Max. 1 auto bij kampeermiddel toegestaan; tijdens hoog: auto terug naar parkeerplaats
Winterstalling: kampeermiddel plaatsen op afgesproken plaats zonder voortent/vlonders en zonder gebruik van elektra
De seizoenplaatsen/arrangementen zijn inclusief:
De seizoenplaatsen/arrangementen zijn exclusief:
⁃ Kampeermiddel met voortent en luifel
⁃ Wifi
⁃ Seizoenplaats/Arrangementen o.b.v. gezin
⁃ Gebruik douches/warm water à € 0,50
⁃ Hepi-arrangemant kinderen tot 3 jaar
⁃ Seizoenplaats/Arrangement: extra gezin + € 90,00
⁃ Bijzettent (max. 6 m²)
⁃ Toeristenbelasting o.b.v. gemaakte overnachting: € 1,15 p.p.p.n. (voorlopig)
⁃ Elektriciteit en milieuheffingen
- Annuleringsverzekering (Recron)
⁃ Gebruik faciliteiten behalve manege/horeca
⁃ Reserveringskosten
⁃ Dagbezoekers

Trekkershutten: (standaard, max. 4 personen)
25 mei tot 7 juni én 08 juli tot 02 september
€ 47,00 per nacht
1 april tot 25 mei; 07 juni tot 08 juli én 02 september tot 31 oktober € 42,00 per nacht
De huurtarieven van een trekkershut zijn inclusief:
⁃ Gebruik faciliteiten behalve manege/horeca
⁃ Reserveringskosten
⁃ Dagbezoekers
Belangrijk:
U moet een trekkershut bij vertrek schoon achterlaten.
Zelf meenemen: slaapzak, kussensloop en matrashoes.

De huurtarieven van een trekkershut zijn exclusief:
⁃ Vijfde persoon à € 4,70 per nacht
⁃ Toeristenbelasting € 1,15 p.p.p.n. (voorlopig)
⁃ Huisdier à € 3,30 per nacht
⁃ Huur van een pannenset € 4,70 per overnachting
- Huur van een kacheltje € 5,50 per overnachting
- Gebruik douches/warm water à € 0,50
- Annuleringsverzekering (Recron)

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

