Camping prijzen en informatie 2022
Tarieven kampeerplaatsen 2022

Tarieven per nacht tot de volgende dag 11:30
Het tarief geld voor 1 kampeermiddel, 1 auto en is inclusief 2 personen. Alle prijzen in
inclusief toeristenbelasting/ gemeentelijke heffingen (1.50 per persoon, per nacht).

Laagseizoen
Tussenseizoen
Hoogseizoen

27.00
32,50
39.50
Stroom | onze elektra-installatie is standaard voorzien van 10 ampère stroom.
U kunt tegen betaling extra vermogen ontvangen. Deze prijzen zijn per nacht.
16 amp.
9.80
Extra persoon
per nacht (kinderen tot 2 jaar gratis)
7.75
Extra auto of aanhangwagen per dag
5.00
per dag
Motor
2.00
gratis
1e bijzettentje (max 4m2)
Reserveringskosten
5.00
per
dier,
per
dag
Huisdier
4.00
Dagbezoek
2.00
per nacht
7.75
Nachtbezoek
gratis
WIFI
Wasmachine incl. wasmiddel
5.50
2.50
Droger
per nacht
per nacht
per nacht

Belangrijke informatie
Huisregels

De elektra-installatie is voorzien van een automatische 10 ampère afslag, d.w.z.
dat u max. 10 ampère kunt afnemen. Indien u meer dan de standaard
hoeveelheid verbruikt, slaat de installatie af. U kunt er voor kiezen om hogere
ampère aan te schaffen. Dit kan bij de receptie of direct bij uw boeking.
Op de dag van aankomst is uw plaats vanaf 13:00 uur beschikbaar. Op de dag
van vertrek dient u om 11:30 uitgecheckt te zijn.
Lever de slagboompas in bij vertrek.
Alleen reizende jongeren of reserveringen voor groepen zijn niet toegstaan.
Volg de aanwijzingen van werknemers op.
Bij het reserveren van uw boeking accepteert u de algemene voorwaarden.

Annulering

Wilt u om wat voor reden dan ook uw plaats annuleren, dan worden de
annuleringsvoorwaarden volgens artikel 5. uit onze algemene voorwaarden
toegepast. Is men op de afgesproken aankomstdatum om 21:00 uur zonder
kennisgeving niet ingecheckt, dan wordt dit beschouwd als een annulering.
Doorverhuur van uw plaats is dan toegestaan.

Arrangementen
De tarieven van de arrangementen zijn op basis van 2 personen, 1

kampeermiddel, 1 vervoersmiddel en toeristenbelasting.
Voor alle extra's, zoals personen of auto's gelden de tarieven uit de prijslijst.
De arrangementen zijn niet te combineren met andere kortingsacties/ kaarten.

*Alle prijzen zijn in euro, inclusief BTW. Wijzigingen en drukfuten voorbehouden.
*Conform de lokale wetgeving mag de accommodatie alleen recreatief verblijf aanbieden.

Mijn omgeving
Vanaf heden heeft u de mogelijkheid om uw eigen boekingen te
beheren. In ''Mijn strandcamping Oase'' kunt u nieuwe boekingen
maken, aantal personen beheren en gegevens aanpassen.

Bij tarieven is inbegrepen
Water op uw plaats
10 ampère stroom
Sanitair gebouw
Douche / warm water
Speeltuin

Arrangementen
Deze arrangementen gelden alleen wanneer er minstens een week voor de
Milieustraat
Hondendouche
Camper service station
Airtrampoline
Multi sportveld

aankomstdatum is geboekt. De tarieven zijn geldig voor 2 personen, deze dienen
tijdens het verblijf te overnachten en mogen tussentijds niet wisselen.
7Geldig
dagen
boeken = 6 dagen betalen
in het laagseizoen, excl. toeristen belasting

Paasweekend
Incl. 2 personen

Hemelvaart
+ Pinkster arrangement
Incl. 2 personen en tussentijds vertrekt/ leegstand.

Lekker
na zomeren
Incl. 2 personen, excl. stroom

Woe 25/5 /22 - 06/06/22

382.50

Do 14/04/22 - 18/04/22

158.00

Do 01/09/22 - 30/09/22

499.00

Legenda

Laagseizoen
Tussenseizoen
Hoogseizoen
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