
 

 

 

 
 

Wijzigingen en prijzen 
 
Seizoen 2022 
Vanaf volgend jaar zal een seizoenplek op De Kuilart tot en met 30 september zijn in plaats van tot en 
met 31 oktober. De reden hiervoor is dat de velden vaak erg nat zijn in oktober, uit onze ervaring blijkt 
dan ook dat veel gasten dan al vertrokken zijn. Daarnaast willen we in oktober graag met het  
onderhoud aan de velden beginnen. Het naseizoen is per 2022 van 1 september tot en met  
30 september. 
 
Kampeeropstelling  
We willen u verzoeken om uw kampeermiddel met de lange zijde tegen de bosschage aan te plaatsen.  
Dit jaar hebben we een aantal caravans gezien welke nog met de korte kant naar de bosschage staan, 
per 2022 is dit echter niet meer toegestaan. Dit vragen we ook van onze toeristische gasten en we 
willen graag eenheid op de camping.  
 
Bezoek en logees  
Een boeking voor een seizoenplaats is voor het eigen gezin. Onder een gezin verstaan wij ouders en 
thuiswonende kinderen onder de 21 jaar oud. Wij kunnen ons voorstellen dat het gezellig is vrienden 
en familie te ontvangen. Natuurlijk juichen wij dat toe, echter wij zijn genoodzaakt ook omtrent bezoek 
een aantal regels te hanteren. Voor dag bezoekers wordt geen tarief berekend, alleen wel voor het 
parkeren. Voor logees wordt een overnachtingstarief berekend, omdat zij net als betalende gasten 
gebruik maken van onze faciliteiten. Het tarief is €8.25 per persoon per nacht.  
 
SEP tegoed 
Per 2022 geven we geen SEP tegoed meer terug bij inleveren van de SEP-kaart. Dit tegoed blijft wel 
onbeperkt geldig, u kunt het tegoed dus gerust bewaren tot een moment waarop u het weer gaat 
gebruiken. Mocht u een lege kaart hebben en deze niet meer gebruiken, ontvangen wij deze kaart wel 
graag terug. Tot 31-12-2021 kunt u het geld wat op uw SEP-kaart staat nog retour krijgen. 
 
Kentekens opgeven 
Helaas merken wij dat kentekens tijdens het seizoen gewijzigd worden voor bezoek. Dat is niet de 
bedoeling en 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 2e 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. Hiermee willen we meer grip krijgen op het aantal auto’s wat 
op het terrein staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

 
Prijzen seizoen 2022  
Premium-waterzicht:   € 2.050,00 
Overige velden:   € 1.915,00 
Hond:     € 85,00 
Extra auto:    € 95,00 
Toeristenbelasting:*   € 146,88 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 
Prijzen voorseizoen 2022 
Standaardplaats:  € 615,00 
Comfortplaats:    € 705,00  
Supercomfortplaats:   € 1.035,00 
Hond:    € 35,00 
Extra auto:   € 45,00 
Toeristenbelasting:*   € 86,25 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 
Prijzen naseizoen 2022
Standaardplaats:  € 295,00 
Comfortplaats:    € 330,00 
Supercomfortplaats:   € 435,00
Hond naseizoen:   € 22,50 
Extra auto naseizoen:   € 25,00 
Toeristenbelasting:*  € 34,50 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 

*Toeristenbelasting tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen van de gemeente. 


