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02-04 / 15-04* 26,50 36,50

15-04 / 19-04 Pasen alleen arrangementen alleen arrangementen

19-04 / 30-04* 26,50 36,50

30-04 / 07-05 Meivakantie 30,00 40,00

07-05 / 25-05* 26,50 36,50

25-05 / 30-05 Hemelvaart alleen arrangementen alleen arrangementen 

30-05 / 03-06 30,00 40,00

03-06 / 07-06 Pinksteren alleen arrangementen alleen arrangementen

07-06 / 15-06 30,00 40,00

15-06 / 20-06 Frohleichnam min. 4 nachten 32,50 47,50

20-06 / 02-07* 30,00 40,00

02-07 / 09-07 32,50 47,50

09-07 / 27-08  39,00 56,50 

27-08 / 10-09  32,50 47,50 

10-09 / 23-10* 26,50 36,50

*15% korting op de overnachtingsprijs bij een verblijf van minimaal 7 nachten     
Tarieven zijn per nacht en incl. 2 personen, incl. toeristenbelasting (1,30 p.p.p.n), 1 auto, elektra(10A), water,  kabeltv* en gratis WiFi-internet. Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis 

Kampeertarieven 2022
Periode kampeerplaats / Kampeerplaats met Privé- sanitair

caravanplaats plaats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,10,13 en 14

Arrangementen

Pasen 15-04 / 19-04 155,00 205,00

Hemelvaart 25-05 / 30-05 220,00 280,00

HePi 25-05 / 07-06 405,00 525,00

Pinksteren 03-06 / 07-06 220,00 280,00

Arrangementen zijn incl. max. 5 personen(gezinsgebonden), toeristenbelasting, 1 auto, elektra(10A), water, kabeltelevisie en gratis WiFi-internet.

Overige tarieven

extra persoon per nacht 5,50 Dagbezoek gratis

warme douche 0,50 wasmachine 5,00

Huisdier(max. 1 per plaats) 2,00 p.n wasdroger 2,50

Extra auto (op parkeerterrein) 5,- per 24h. Huur digitale TV-decoder 7,50
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Nieuw sinds 2021: Privé-sanitair!
In 2021 zijn 10 kampeerplaatsen voorzien van privé sanitair. Met eigen douche, toilet, 

wastafel en jawel… een vaatwasser! Deze luxe badkamers vindt u op de plaatsen 1 en 2, 3 

en 4, 5 en 6, 9 en 10, 13 en 14. 

Kenmerken kampeerplaats  
met privé sanitair:

• Max. 6 personen

• Autovrije kampeerplaats voor caravan, 
camper of tent

• Stroomaansluiting 10A 

• Water en afvoer

• Kabeltelevisie aansluiting

• Gratis wifi-internet

• Mogelijkheid voor het gratis huren van 
vlonders

Het privé sanitair wordt bij aankomst schoon 
opgeleverd. Tussendoor wordt het door ons 
niet schoongemaakt.

Kenmerken caravanplaats:

• Max. 6 personen

• Autovrije kampeerplaats voor caravan

• Plaats is voorzien van verharding onder de 
voortent.

• Stroomaansluiting 10A 

• Water en afvoer

• Kabeltelevisie aansluiting

• Gratis wifi-internet

Kenmerken kampeerplaats:

• Max. 6 personen

• Autovrije kampeerplaats voor caravan, 
camper of tent

• Stroomaansluiting 10A 

• Water en afvoer

• Kabeltelevisie aansluiting

• Gratis wifi-internet

• Mogelijkheid voor het gratis huren van 
vlonders

• In het hoogseizoen reserveren wij alleen van zaterdag tot zaterdag. 

• Onze toeristische kampeerplaatsen zijn allen min. 100m2 groot

• Alle plaatsen zijn voorzien van een 10A- stroomaansluiting, waterkraan en afvoer, kabeltelevisie en gratis wifi-
internet.

• Per kampeerplaats is 1 parkeerplaats voorzien. Mocht u met een 2e auto komen, dan kunt u deze auto parkeren 
op het naastgelegen parkeerterrein (= betaald parkeren)

• Er zijn max. 6 personen toegestaan per plaats.

• Vertrek voor 11.00uur, aankomst vanaf 14.00uur.

• Er is max. 1 huisdier per plek toegestaan.

• Jongeren, reizend in groepen groter dan 4 personen, zijn niet toegestaan.

• Het plaatsen van een partytent is alleen toegestaan na overleg met de receptie. Per plaats is  1 bijzettentje van max. 6 m2 
toegestaan.

• Een grondzeil is alleen toegestaan in de voortent van uw caravan. Niet onder de eventueel geplaatste 2e voortent/ luifel.

• Aanbiedingen/ arrangementen vervallen na het bereiken van de aanvangsdatum.

• Betaling kampeerplaats: Binnen 14 dagen na reservering dient 25% van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening te zijn 
bijgeschreven. Het restant, 75%, dient 3 weken voor aankomst te worden voldaan. Uw bankafschrift is het bewijs van betaling, u 
ontvangt hiervan geen bericht meer. Via uw ‘MijnOmgeving’, kunt u zelf uw betalingen ook inzien.

• Op alle reserveringen zijn de Recronvoorwaarden van toepassing. Ook bij annulering zijn deze voorwaarden van kracht. U kunt 
deze voorwaarden vinden op onze website. Voorkom een financiële tegenvaller en sluit een annuleringsverzekering 
af!

• Wij berekenen geen reserverings- en wijzigingskosten.

U kunt onze voorwaarden nalezen op onze website: www.campinghethogelicht.nl/extra

Prijzen zijn onder voorbehoud van overheidsmaatregelen en druk, zet en tekstfouten. 
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4p chalet (252 + 253)
• Max 4 personen

• Compleet ingerichte keuken met vaatwasser, 

combimagnetron, senseo en koffiezetapparaat.

• 2 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed en 1 met 

gekruist stapelbed)

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

• Eigen Wifi en smart tv met extra buitenlandse zenders.

• Centrale verwarming

• Terras met tuinmeubilair.

6p chalet (249, 250, 251)
• Max. 6 personen

• Compleet ingerichte keuken met vaatwasser, 

combimagnetron, senseo en koffiezetapparaat.

• 3 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed, 1 met gekruist 

stapelbed, 1 met 2 eenpersoonsbedden).

• Eigen Wifi en smart tv met extra buitenlandse zenders.

• Centrale verwarming

• Terras met tuinmeubilair

5p chalet (237)
• Max. 5 personen

• Compleet ingerichte keuken met vaatwasser, 

combimagnetron, senseo en koffiezetapparaat.

• 2 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed en 1 met 

stapelbed en 1 eenpersoonsbed)

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

• Eigen wifi en smart tv met extra buitenlandse zenders.

• Terras met lounge set en 2 ligbedden

• Berging met bolderkar

4p luxe chalet (114)
• Max. 4 personen

• Compleet ingerichte keuken met vaatwasser, 

combimagnetron, senseo en koffiezetapparaat.

• 2 slaapkamers (1 met tweepersoonsbed en 1 met  

2 eenpersoonsbedden).

• Badkamer met douche, wastafel en toilet

• Eigen Wifi met smart tv en extra buitenlandse zenders

• Terras met lounge set en 2 ligbedden

• Berging met bolderkar
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CHALETS 2022 4p luxe 4p chalet 6p chalet
Periode 5p luxe 

alleen hele weken juni t/m september alleen hele weken juni t/m september alleen hele weken

vrijdag - vrijdag vrijdag - vrijdag vrijdag - vrijdag

mw wkd wk mw wkd wk

01-01 /0 8-04 450 225 295 395 255 335 465

08-04 / 22-04 Pasen 695 - - 585 - - 655

22-04 / 29-04 595 255 355 495 285 395 565

29-04 / 06-05 Meivakantie 695 - - 585 - - 655

06-05 / 27-05 20% 595 255 355 495 285 395 565

27-05 / 24-06 HePiFro 745 - - 650 - - 720

24-06 / 8-07 695 - - 585 - - 655

08-07 / 26-08 Zomer 945 - - 840 - - 895

26-08 / 09-09 745 - - 650 - - 720

09-09 / 30-09 20% 595 - - 495 - - 565

30-09 / 28-10 20% 595 255 355 495 285 395 565

28-10 / 31-12 450 225 295 395 255 335 465

Arrangementen voor 4p chalet en 6p chalet chaletnr. 249 - 253)

Pasen 4 nachten 495 15-04 / 19-04

Hemelvaart 5 nachten 495 25-05 / 30-05

Pinksteren 4 nachten 495 03-06 / 07-06

Frohleichnam 5 nachten 495 15-06 / 20-06

Tarieven zijn incl. lakenpakketten, eindschoonmaak, 1 auto en gebruik van gas, water, elektriciteit en internet.

In onze chalets zijn geen huisdieren toegestaan !

Tarieven zijn excl. toeristenbelasting € 2,- p.p.p.n.  Mocht dit tarief van overheidswege veranderen, kan dit worden 

doorberekend.

• Het 4p luxe chalet (114) en het 5p chalet (237) worden alleen voor hele weken, van vrijdag tot vrijdag, verhuurd.

• De wisseldagen voor de overige chalets zijn op vrijdag en maandag. Van juni t/m september worden ook deze chalets 

alleen voor hele weken verhuurd, van vrijdag tot vrijdag.

• Aankomst v.a. 15:00 uur.  Vertrek voor 10:00 uur.

• Dekbedden, kussens en lakenpakketten zijn aanwezig.

• Roken en huisdieren zijn in de chalets niet toegestaan. Ook niet door bezoekers.

• Er mag per chalet 1 bijzettentje geplaatst worden van max. 6 m2. Het maximaal aantal toegestane personen per chalet 

mag echter niet overschreden worden.

• Betaling: binnen 14 dagen na reservering dient 25% van het verschuldigde bedrag op onze bankrekening te zijn 

bijgeschreven. Het restant, 75%, dient 3 weken voor aankomst te worden voldaan.

• Op alle reserveringen zijn de Recron-voorwaarden van toepassing.

• Wij berekenen geen reserverings- en wijzigingskosten.

• Chalets dienen bij vertrek bezemschoon achtergelaten te worden.

U kunt onze voorwaarden nalezen op onze website: www.campinghethogelicht.nl/extra

Prijzen zijn onder voorbehoud van overheidsmaatregelen en druk, zet en tekstfouten.

* van 06-05 / 27-05, en van 09-09 / 28-10 krijgt u 20% korting bij een reservering van minimaal 2 weken


