
 

 

Wijzigingen en prijzen 

  

Boot kranen 

Alle stallingsboten kunnen voortaan alleen van door de week met de botenkraan uit het water 

gehaald worden. Mocht u door de week niet kunnen, dan kunt u de boot bij de bootverhuur 

neerleggen, dan halen wij uw boot er op een later moment uit. 

 

Winterstalling 

Wij gaan een zonnecarport bouwen op het grote parkeerterrein. Daardoor zullen wij uw caravan of 

boot op een ander parkeerterrein stallen. Wij zien dan graag een formulier aan de binnenkant van 

uw caravan met uw naam en campingplaats. Dit formulier is verkrijgbaar bij de receptie. Ook voor de 

winterstalling van de boot, kunt u een label ontvangen bij de receptie.  

 

Zomerstalling trailers 

We hebben ontzettend veel trailers op het terrein staan gedurende het seizoen. Voorheen was het 

een ongeschreven regel dat seizoen- en jaargasten de trailers weer mee naar huis namen. Toch is het 

er in geslopen dat een aantal toch hier gestald worden. Voor komend seizoen kan dat niet meer. Wij 

bieden aan dat u tegen een bescheiden tarief de trailer kunt stallen op het bungalow park. 

 

Kentekens opgeven 

Helaas merken wij dat veel kentekens tijdens het seizoen gewijzigd worden voor bezoek. Dat is niet 

de bedoeling en dat zal in 2022 ook niet langer mogelijk zijn. Indien u voor 1 auto toegang heeft, dan 

kunt u bij aanvang van het seizoen 3 kentekens doorgeven. Betaalt u voor een 2de auto, dan kunt u 

maximaal 5 kentekens doorgeven. Wijzigen gedurende het seizoen is in principe niet meer mogelijk. 

Alleen indien u een nieuwe auto heeft gekocht kunt u een kenteken wijzigen, hiervoor komt u 

persoonlijk aan de balie met het nieuwe kentekenbewijs.  

Prijsstructuur kampeerplaatsen 

Volgend jaar hebben wij een andere tenaamstelling en bijbehorende prijsstructuur voor de 

kampeerplaatsen. Alle plaatsen op de velden die aan het water liggen worden volgend jaar Premium 

plaatsen (Landtong, veld A en Y, de plaatsen 5-1, 14-1 t/m 14-3 en Q 30 t/m 66). De niet-water 

gelegen Comfort Plus plaatsen worden Comfort plaatsen en de aanduiding Standaard plaats blijft 

ongewijzigd. 

Prijzen seizoen 2022:     Prijzen voorseizoen 2022: 

Seizoenplaats Landtong*: € 2.450,-   Voorseizoen Premium: € 850,- 
Seizoenplaats Premium: € 2.290,-    Voorseizoen Comfort: € 815,-   

Seizoenplaats Comfort: € 2.175,-   Voorseizoen Standaard: €750,- 
Seizoenplaats Standaard: € 2.070,-   Hond voorseizoen: € 40,- 

Hond seizoen: € 90,-       Ligplaats voorseizoen: € 200,- 
Ligplaats seizoen: € 320,-    Ligplaats rubberboot voorseizoen: € 100,- 
Ligplaats rubberboot seizoen: € 160,-   Tweede auto voorseizoen: € 45,- 
Tweede auto seizoen: € 80,-    Toeristenbelasting voorseizoen: € 85,50 

Toeristenbelasting seizoen: € 171,- 

Zomerstalling trailer (alleen op bungalowpark): € 40,- 

 

*Voor de seizoenplaatsen op de landtong geldt een apart tarief.  


