Tarieven

Kampeerplaatsen

2021

Een standaardplaats met elektra (6 amp)

Camperplaatsen

Arrangementen kampeerplaatsen

Een standaard camperplaats is een plaats buiten de slagboom,
De Luxe camperplaats is een verharde plaats speciaal voor een camper, met
elektra (10 amp.), CAI aansluiting en privé sanitair. Incl. warm water

Handig om te weten:
Voor de standaardplaats en de comfortplaats kunt u warm water
gebruiken doormiddel van een sepkey. Deze is op te laden bij de
receptie. Aan het gebruik van warm water voor de standaardplaats en de
comfortplaats zitten (extra) kosten aan verbonden.
Een comfortPLUSplaats met elektra (10 amp),
prive sanitair en inclusief gebruik van (warm) water
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Welke kosten komen erbij?
Toeristenbelasting: € 1,- per persoon, per nacht
Reserveringskosten: € 15,- per reservering
Optioneel: Hond € 3.50 per nacht

www.kleinebelties.nl
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden

Voor bungalows:
Schoonmaakkosten € 85,00
Voor groepshuizen:
Schoonmaakkosten Knabbel of Babbel € 85,00
Schoonmaakkosten overige groepshuizen € 175,00
Borg Knabbel of Babbel € 75,00
Borg overige groepshuizen € 150,00

Stacaravans

Chalets & Luxury Lodges

Een standaardplaats met elektra (6 amp)

Chalets / Luxury lodge

Arrangementen

Stacaravan

Jaarplaatsen
Jaar- en seizoenplaatsen
Jaarplaats incl. milieuheffing en excl. gas, water, elektra en CAI (1/4-31/10) € 2225.00
Jaarplaats incl. milieuheffing en excl. gas, water, elektra en CAI (1/1-31/12) € 2825.00
Jaarplaats ’n Keampmanshoek aan het water incl. milieuheffing en excl. gas, water,
elektra en CAI (1/1-31/12) € 3480.00
Jaarplaats in het Bospark incl. milieuheffing excl. gas, water eleketra
en CAI (1/1-31/12) € 3480.00
Seizoenplaats standaard , excl. elektra en toeristenbelasting (per gezin)
(1/4-31/10) € 1685.00
Seizoenplaats comfort met water, riool en CAI aansluiting,
excl. elektra en toeristenbelasting (per gezin) (1/4-31/10) € 1865.00
Seizoenplaats comfortplus met privé sanitair excl. elektra
en toeristenbelasting (per gezin) (1/4-31/10) € 2350.00
CAI € 98.00
Toeristenbelasting € 175.00
Alle jaar- en seizoenplaatsen zijn inclusief 2 wificodes en gebruik van het zwembad voor één gezin.

Extra bij te boeken
Bedlinnen € 8,- per persoon
Box/bedje/kinderstoel € 1.75 per dag
Extra persoon € 5.50 per dag

Tijdens uw verblijf zijn er ook fietsen en skelters te huur
(reserveren via de receptie).

Bungalows

Arrangementen

*Hemelvaart aankomst 15.00 uur en vertrek 18.00 uur

Groepshuizen

Arrangementen
*Aankomst 15.00 uur en vertrek 18.00 uur

Huurt u een accommodatie rechtstreekst van een particulier,
dan betaald u bij aankomst overnachtingskosten. Dit is in het
hoogseizoen 16/07-27/08 € 4,00 p.p.p.n. en buiten deze
periode € 3,40 p.p.p.n. incl. zwembadkaartjes.

Rheezerweg 79
7771 TD Hardenberg
+31 (0)523 261 303
info@kleinebelties.nl
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