
Tarieven huurmogelijkheden 2022 excl. Toeristenbelasting 
 
 
 
 
 
 

 
BOSGALOW                 KAMPEERBUNGALOW             HUURCARAVAN  

Periode     Weekend Midweek Week  Weekend Midweek Week  Weekend Midweek Week 

25/03-15/04  € 230,- € 230,- € 385,-      -       -       -  € 230,- € 230 - € 385,- 

15/04-19/04  Pasen  € 400,-   Alleen telefonisch te boeken i.v.m. kou (200) Pasen  €400,-    

19/04-22/04  3 nachten € 175,-   Alleen telefonisch te boeken i.v.m. kou (120) 3 nachten €175,-    

22/04-16/05  €395,-  € 400,-  € 720,- €295,-  €300,-  €650,-  €395,-  €400,-  € 720,- 

16/05-23/05  € 230,- € 230,- € 385,- €170,-  €170,-  €265,-  € 230,- € 230,- € 385,- 

23/05-25/05  2 nachten € 115,-   2 nachten € 85,-    2 nachten € 115,-   

25/05-30/05  Hemelvaart € 395,-   Hemelvaart € 295,-   Hemelvaart € 395,-   

30/05-03/06    €230,-      €170,-      €230,-    

03/06-07/06  Pinksteren  € 395,-   Pinksteren  € 295,-   Pinksteren  € 395,-   

07/06-10/06  Korte midweek € 175,-   Korte midweek €130,-   Korte midweek €175,-   

10/06-01/07  € 230,- € 230,- € 385,- €170,-  €170,-  €265,-  € 230,- € 230,- € 385,- 

01/07-08/07  € 300,  € 315,- € 540,- €225,-  €235,-  €385,-  € 300,  € 315,- € 540,- 

08/07-26/08  Zomervakantie  € 895,- Zomervakantie  €675,-   Zomervakantie  € 870,- 

26/08-02/09  € 300,- € 315,- € 540,- €225,-  €235,-  €385,-  € 300,  € 315,- € 540,- 

02/09-30/09  € 230,- € 230,- € 385,- Alleen telefonisch te boeken i.v.m. kou (170/170/265) € 230,- € 230,- € 385,-  

01/10-31/10  € 230,- € 230,- € 385,-                          € 230,- € 230,- € 385,- 
 
Afwijkende periodes zijn in overleg mogelijk. De bijkomende kosten zijn als volgt: toeristenbelasting € 1,- p.p.p.n., waarborgsom € 50,-, eindschoonmaak (verplicht) € 
50,00 voor de bosgalows, € 45,- voor de kampeerbungalows en huurcaravans. Bij vertrek dient de afwas te zijn gedaan, en de huurobjecten dient u veegschoon achter te 
laten. Huur van kinderbedje of kinderstoel € 1,50 per dag.               

              



                    
Goed om te weten:  
    

 U kunt één auto naast uw huuraccommodatie parkeren.  
 Onze huuraccommodaties zijn rook- en huisdiervrij!  
 Het plaatsen van extra tenten e.d. kan niet bij onze huuraccommodaties  
 Inchecken is vanaf 15.00 uur – Uitchecken is om 10.00 uur 
 Dekbedden en kussens zijn aanwezig, overtrekken kunt u zelf meenemen. Beddenpakketten zijn eventueel te huur bij ons. 
 Matrassen hebben een matrasbeschermer en een hoeslaken, dus kussen zijn ook voorzien van kussenslopen.    
 De tarieven zijn inclusief: gas, water, elektriciteit, televisie, koelkast, vrij toegang tot het subtropisch zwembad en de buitenbaden, alle faciliteiten 

van het park, recreatieprogramma in de schoolvakanties, gebruik douches en één Wi-Fi voucher.  

 
PLATTEGROND:  

BOSGALOW       KAMPEERBUNGALOW   HUURCARAVAN 

Ingericht voor 5 personen,      Ingericht voor 4 personen   Ingericht voor 4 personen   

             (5e en 6e pers. op slaapbank in woonkamer) 

geopend van 26 maart tot 31 oktober    geopend van 22 april tot 2 september  geopend van 26 maart tot 31 oktober 

 

                             

         

 
                
 
 
 
 
                                                                                                
                     
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                               


