








Tarieven Seizoen 2008 in Euro 
 
Prijzen per nacht:  hoog midden laag 
 5-7 tot 16-8 28/6 tot 5/7 26/4 tot28/6 
  16/8 tot 30/8 30/8 tot 15/9 
 
staanplaats tent of caravan 8,25 6,75 4,75 
staanplaats met elektr. (6 amp.) 11,25 9,75 7,75 
staanplaats camper met electr. nvt nvt 10,00 
personen vanaf 7 jaar 5,50 4,75 4,00 
kinderen tot 7 jaar 3,95 3,25 3,00 
huisdieren 1,50 1,25 1,00 
 
ACSI-card   12,00 
 
Verhuur:  hoog midden laag 
 5-7 tot 16-8 28/6 tot 5/7 26/4 tot28/6 
  16/8 tot 30/8 30/8 tot 15/9 
 per week per week per dag 
 
trekkershut * (4 p) 250 150 18  
chalets van hout * (4 p) 400 195 22 
stacaravan ouder type (5 p) 450 275 25 
gîtes (4-6 p, met verwarming) 500 300 30 
stacaravan (5 p) 550 300 28 
bungalowtent * (6 p) aanvraag via VacanSoleil, of in het laagseizoen 
luxe-stacaravan (5 p, met verwarming) rechtstreeks, maximaal 14 dagen voor aankomst. 
 
Overigen: 
koelkast 5,00  per dag 
kinderstoel 1,50  per dag 
campingbedje 2,50   per dag 
badje 1,00   per dag 
reserveringskosten 10,00 per boeking/verblijf 
voorkeursplaatsing 10,00  per boeking/verblijf 
toeristenbelasting 0,50 p.p.p.n. (tarief 2007) 
betaling 30%  aanbetaling per boeking/verblijf 
  restbetaling 6 wk voor aankomst. 
 
Huisdieren zijn in de verhuuraccommodaties niet toegestaan. 
De reserveringsvoorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.  
* geen sanitair aanwezig 
Voor alle prijzen in het laagseizoen geldt; 7 = 6 of 14 = 10. In het laagseizoen geldt een minimaal 
verblijf in de verhuurobjecten van 3 nachten. 



Omschrijving verhuurlocaties 
 
Gîte 28 m² (excl. Véranda) 6 pers. 
 

 
 
 
Mobil home 21 m² (excl. Véranda) 5 pers. 

 
A Gootsteen en kookplaten 
B Koelkast 
C Kast 
D Bedden* 
E Tafel 
F Véranda 
G Badkamer 
* In de gîtes is er; een tweepersoonsbed, een stapelbed en een slaapbank 
* In de stacaravans is er; een tweepersoonsbed, twee bedden naast elkaar met 1 bed erboven 
Bij enkele stacaravans is er de mogelijkheid om een tweepersoonsbed te maken in de 
woonkamer, doch deze stacaravans hebben geen verwarming en geen véranda (wel een luifel). 



Omschrijving verhuurlocaties 
 
 
Chalet 25 m² (excl. Véranda) 4 pers. 

 
 
 
Cabane 14 m² (excl. Véranda) 4 pers. 

 
A Gootsteen en kookplaten 
B Koelkast 
C Kast 
D Bedden* 
E Tafel 
F Véranda 
* In de chalets is er; een tweepersoonsbed en een 1 persoonsbed met een onderschuifbed. 
   Er is geen sanitair, maar de chalets zijn wel voorzien van warmwater. 
* In de trekkershutten zijn twee stapelbedden. 
   Er is geen sanitair en geen warmwater. 


