
 
 

 

 

 
 

Wijzigingen en prijzen 
 
Inflatie en energie 
Ook wij worden geconfronteerd met bijzonder hoge inflatie cijfers. Wat de uiteindelijke jaarindex zal 
worden is nog een beetje gissen maar voor de bepaling van de prijzen zijn wij uitgegaan van 8%  
inflatie.  
 
Energieprijzen 
Afgelopen jaar hebben wij de stijging in energie maar ten dele doorberekend. Echter voor komend jaar 
verwachten wij helaas geen daling, maar alleen maar hogere energieprijzen. Daarom zijn wij  
genoodzaakt weer een verhoging door te voeren; naar € 0,40 p. kWh. De definitieve nieuwe prijs  
zullen wij in het nieuwe jaar bepalen, u ontvangt van ons t.z.t. weer bericht. Tevens behouden wij ons 
het recht gedurende het seizoen dit nog weer aan te passen, ook al doen wij dat liever niet.   
 
Advies voortenten 
Ook afgelopen jaar hebben we helaas ervaren dat door de harde wind veel voortenten het begeven 
hebben. We raden u daarom aan om vooral gedurende het voorseizoen, wanneer u niet aanwezig 
bent, de voortent nog niet op te zetten.  
 
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 zijn wij 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 €9.25 per persoon per nacht.  
 
Hondenafrastering 
Per 2023 is het niet meer toegestaan om hondenomheiningen (in de vorm van een net of een hek) aan 
te brengen op de kampeerplaats. Een hondenlijn met grondpen is wel toegestaan. Denk er bij een 
lange pen om dat er ook kabels onder de grond liggen. 
 
Ligplaatsen 500-veld 
Per 2023 zullen we ook bij de ligplaatsen bij het 500-veld ligplaatsnummers aanbrengen. Brengt u een 
boot mee tijdens het (voor)seizoen, dan krijgt u via de receptie een nummer van een ligplaats  
toegewezen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Prijzen seizoen 2023  
Premium-waterzicht:   € 2.215,00 
Overige velden:   € 2.070,00 
Hond:     € 90,00 
Extra auto:    € 95,00 
Toeristenbelasting:*   € 146,88 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 
Prijzen voorseizoen 2023 
Standaardplaats:  € 695,00 
Comfortplaats:    € 795,00  
Comfortplaats premium: € 895,00 
Hond:    € 40,00 
Extra auto:   € 45,00 
Toeristenbelasting:*   € 86,25 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 
Prijzen naseizoen 2023
Standaardplaats:  € 320,00 
Comfortplaats:    € 355,00 
Comfortplaats premium € 385,00 
Hond naseizoen:   € 25,00 
Extra auto naseizoen:   € 25,00 
Toeristenbelasting:*  € 34,50 
Zwembadkaart (per kaartje):  € 10,00 
 

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


