Tarieven 2023
geopend vanaf 1 april t/m 12 oktober
-

Trekkersplaats; voor 1 tent van maximaal 6m2 en 2 personen, geen elektra en autovrij.
Kampeerplaats; voor 1 tent, vouwwagen, caravan of kampeerauto (max. 3t) inclusief elektra aansluiting van 6 Ampère.
Gemeenschappelijke waterkranen en vuilwaterafvoer, maximaal 6 personen.
Kampeerplaats Comfort; idem maar met elektra aansluiting van 8 Ampère en een eigen wateraansluiting met vuilwaterafvoer.
Trekkershut Pod; knus houten hutje van ongeveer 15m2, maximaal 4 personen en autovrij. Douche en toilet gebruik in het
sanitair gebouw.
•
•
•
•

Aankomst tussen 14:00 - 17:00 uur of tussen 19:00 - 21:00 uur en vertrek voor 12:00 uur.
Laagseizoen is de periode van 1 april t/m 12 mei, 30 mei t/m 7 juli en 4 september t/m 12 oktober.
Hoogseizoen is de periode van 13 mei t/m 29 mei en 8 juli t/m 3 september.
Van 17 mei t/m 29 mei zijn alleen de Hemelvaart en Pinksteren arrangementen mogelijk te reserveren.

LAAGSEIZOEN
Tarief per nacht vanaf 1-2 personen inclusief douches en 4 kWh elektra1.
1-2 personen
Trekkersplaats

€13

2 personen
+1 kind2
-

Kortingskaart3

€19

€23

€27

Kampeerplaats

€21

€25

€29

Kampeerplaats Comfort

€23

€27

€31

HOOGSEIZOEN
Tarief per nacht vanaf 1-2 personen inclusief douches en 4 kWh elektra1.
1-2 personen
2 personen
+1 kind2
Trekkersplaats
€15
-

2 personen
+ 2 kinderen2
-

2 personen
+ 2 kinderen2
-

Kampeerplaats

€23

€27

€31

Kampeerplaats Comfort

€25

€29

€33

KORTE ARRANGEMENTEN
Tarief per periode voor 1-2 personen inclusief douches en 4 kWh elektra per dag.
Kampeerplaats
Voor-/ Najaarsweek: per 7 nachten in het laagseizoen
133
Meivakantie: zaterdag 29 april tot zondag 7 mei 12:00 uur, 8 nachten
152
Hemelvaart: woensdag 17 mei tot zondag 21 mei 17:00 uur, 4 nachten
110
Pinksteren: vrijdag 26 mei tot maandag 29 mei 17:00 uur, 3 nachten
85
Hemelvaart tot en met Pinksteren, 12 nachten
284
Bijkomende kosten per nacht:
Toeristenbelasting €1,26 per persoon
Extra persoon of logee €5
Extra kind (tussen 2 en 13 jaar) €4
Bijzet tent (maximaal 6 m2) €3
Hond (maximaal 2) €3
Bezoeker (uiterlijk tot 22:00 uur) €2
2 Ampère zwaardere elektra aansluiting €1, daarna €0,50 per 2A t/m
16A4
1 Geen

Kampeerplaats Comfort
147
168
118
91
308

Bijkomende kosten:
Vervroegde aankomst (indien mogelijk) €5
Vertrek om 17:00 uur (indien mogelijk) €8
Elektra €0,50 per kWh
Borg slagboomsleutel €20

elektra aansluiting op een Trekkersplaats
Kind tussen 2 en 13 jaar (0 en 1 jaar gratis).
3 CampingCard ACSI, MiniCampingCard tarief alléén indien vooraf getoond en niet geldig op een kampeerplaats comfort.
CampingCard ACSI inclusief 1 hond.
4 Zwaardere elektra aansluiting wordt berekend over de gehele verblijfsperiode.
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LANGE ARRANGEMENTEN, 1-2 personen. Inclusief douches, 1 bijzet tent, 1 hond en bezoekers. Exclusief elektra, u betaalt naar verbruik.
De toeristenbelasting betaalt u alleen voor de daadwerkelijke overnachtingen in uw kampeermiddel.
Kampeerplaats
Kampeerplaats Comfort
Toeristenbelasting
30 nachten laagseizoen
€570
€630
€1,26 p.p.p.n. (max. €191,39 per plaats)
30 nachten hoogseizoen
€630
€690
€1,26 p.p.p.n. (max. €191,39 per plaats)
Bijkomende kosten per arrangement:
Bijkomende kosten:
Extra persoon €100
Logee €5 per nacht
Tweede hond €30
Elektra €0,50 per kWh
2 Ampère zwaardere elektra aansluiting €30, daarna €15
Borg slagboomsleutel €20
per 2A t/m 16A5
SEIZOENPLAATS (beperkt beschikbaar), 1-4 personen. Inclusief douches, 1 bijzet tent, 1 hond en bezoekers. Exclusief elektra, u betaalt
naar verbruik. De toeristenbelasting is een vast bedrag voor het gehele seizoen.
Kampeerplaats
Kampeerplaats Comfort
Toeristenbelasting
Voorseizoen (1-4 t/m 1-7)
€749
€824
€69,30 per plaats
Naseizoen (1-9 t/m 12-10)
€570
€630
€33,26 per plaats
Alle seizoenen (1-4 t/m 12-10)
€1498
€1648
€191,39 per plaats
Bijkomende kosten per seizoen:
Bijkomende kosten:
Extra persoon €100
Logee €5 per nacht
Tweede hond €30
Elektra €0,50 per kWh
2 Ampère zwaardere elektra aansluiting €50, daarna €25
Borg slagboomsleutel €20
per 2A t/m 16A5
Winterstalling €135
TREKKERSHUT POD, 1-2 personen. Inclusief douches en toilet gebruik in het sanitair gebouw.
Roken en huisdieren niet toegestaan.
1-2 personen
3 personen
4 personen
€49
€54
€59
Bijkomende kosten per nacht:
Bijkomende kosten:
Toeristenbelasting €1,26 per persoon
Eindschoonmaak (optioneel) €15
Bezoeker (uiterlijk tot 22:00 uur) €2
Bedlinnen per bed (met dekbed) €10
Verwarming €8
Badhanddoek €3
Er wordt geen restitutie verleend bij annulering of vroegtijdig vertrek. Wij adviseren u daarom een annuleringsverzekering af te sluiten.
De premie is 5,5% en de poliskosten bedragen €3,50, er is 21% assurantiebelasting verschuldigd. Tijdens de reservering kunt u aangeven
dat u een annuleringsverzekering wenst.
Na uw reservering verzoeken wij u, binnen 14 dagen, een aanbetaling te doen van 50% van het totaalbedrag. Het restant betaalt u 14
dagen voor aankomst op de camping. Indien de aankomstdatum al binnen 14 dagen is zullen wij u vragen het volledige bedrag direct te
voldoen.
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de RECRON-standaardvoorwaarden, opgesteld door de RECRON, in
overleg met de ANWB en de Consumentenbond en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.
Leest u de RECRON-standaardvoorwaarden en terreinreglement door voordat u reserveert? Dan weet u welke regels wij op de camping
hanteren. Deze zijn te downloaden op onze website en zijn verkrijgbaar bij de receptie.
De receptie is geopend tussen 10:00-12:00, tussen 14:00-17:00 uur en van 19:00 tot 21:00 uur.
Camping het Groene Bos
Groenewoudseweg 98
3896 LS Zeewolde
tel: +31 36 523 63 66
info@hetgroenebos.nl | www.hetgroenebos.nl
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