
STAANPLAATSEN (per nacht)
Uur van aankomst : 12h en van vertrek : 12h

01/04 au 17/06
10/09 tot 23/09

18/06 tot
19/08

20/08 tot
09/09

24/09 tot
30/09

Forfait 1/2 personen +
wagen

24,30 € 31,80 € 28,00 € 19,90 €

Extra persoon (+10 jaar) 7,40 € 9,80 € 7,40 € 6,30 €

Kind van 2 tot10 jaar
(Gratis – 2)

4,90 € 7,20 € 4,90 € 3,70 €

Aansluiting electriciteit
(10A) 

4,60 € 4,60 € 4,60 € 4,60 €

Huisdieren 3,10 € 3,10 € 3,10 € 3,10 €

Bezoeker (dag) Gratis Gratis Gratis Gratis

Extra wagen Gratis volgens
beschikbaarheid

5,10 € Gratis volgens
beschikbaarheid

Gratis volgens
beschikbaarheid

Toeristenbelasting :0,66€ per dag en per persoon (+18 jaar) 
Administratiekosten : 17€ niet terugbetaalbaar

Voor elke annulatie of onderbreking van uw verblijf, denk eraan om een
annulatieverzekering te nemen bij CAMPEZ COUVERT(2,7% van het verblijf)

Het totale bedrag dient 30 dagen voor uw aankomstdatum betaald te worden. 
Voor een verblijf gereserveerd minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum, dient de betaling 

(per overschrijving of per bankkaart) te gebeuren de dag van de reservatie.
 

Extra:

- Electriciteit : 10A
- Indien nodig, verhuur van adapter aan de receptie (20€)

 -lnternet: GRATIS in de bar en aan de receptie 
Te betalen op uw staanplaats.

GRATIS:  Jacuzzi, fitness van 01/04 tot 30/09
vrije toegang (ENKEL VOOR VOLWASSENEN)

Verwarmd zwembad van 01/04 tot 30/09

- Verhuur van gas barbeques/plancha aan de receptie : 5€/dag

- Mini koelkast : 5€/dag – Koelkast tafelmodel : 7€/dag

PRIJZEN 2022
Open van 1 april tot 30 september



 VERHUUR
Van zaterdag tot zaterdag (18/06 tot 27/08) Aankomst: 16h  Vertrek: 10h

Kort verblijf (minimum 2 nachten) 01/04 – 17/06 ; 27/08 - 30/09

01/04 tot 17/06
10/09 tot 23/09

18/06 tot 19/08 20/08 tot 09/09 24/09 tot 30/09

Mobile-home 2 personen**
(17,80 m²)

430,00 € 630,00 € 470,00 € 360,00 €

Mobile-home 4 personen** 
(29,70 m²)

580,00 € 840,00 € 600,00 € 390,00 €

Supplement 5de persoon 10€/dag 10€/dag 10€/dag 10€/dag

Mobile-home 6
personen*** 

(33 m²)

710,00 € 1 120,00 € 920,00 € 500,00 €

Chalet 5 personen (27 m²) 550,00 € 795,00 € 550,00 € -

Per nacht (minimum 2)**
Per nacht (minimum 2)***

80,00 €
117,00 €

80,00 €
117,00 €

65,00 €

Toeristenbelasting: 0,66€ per dag en per persoon (+18 jaar)
 Administratiekosten: 17€ niet terugbetaalbaar

Voor een annulatie of onderbreking van uw verblijf, denk eraan om een
annulatieverzekering te nemen bij CAMPEZ COUVERT(2,7% van uw verblijf)

Het totale bedrag van uw verblijf dient 30 dagen voor uw aankomstdatum betaald te worden. 
Voor een verblijf gereserveerd minder dan 30 dagen voor uw aankomstdatum, dient de betaling 

(per overschrijving op bankkaart) te gebeuren de dag van de reservatie.

Bed- en badlinnen niet voorzien, geen TV aanwezig
 Al de verblijven hebben airconditionning

Bedlinnen en handdoeken te huur aan de receptie : Bedlinnen : 10€/bed en
Handdoeken : 10€/persoon

Geniet van ons Pack Confort (handdoeken, bedden opgemaakt bij aankomst, eindschoonmaak)
Pack confort Koppel aan 90€/verblijf – Pack Confort Famillie aan 129€/verblijf

(Pack Confort niet mogelijk van 18/06 tot 19/08)

-lnternet : GRATIS in de bar en aan de receptie
Te betalen op uw plaats

-GRATIS:  Jacuzzi, fitness van 01/04 tot 30/09
vrije toegang (ENKEL VOOR VOLWASSENEN)

Verwarmd zwembad van 01/04 tot 30/09
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