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Jaarplaatsen 

 
 

Chaletplaatsen:  

       

 Met eigen tuin       € 2.855,00 
 Aansluiting op water, riolering en aardgas 
 Inclusief kabeltelevisie 
 

Stacaravanplaatsen: 

 

 Met eigen tuin       € 2.230,00 
 Aansluiting op water en riolering 
 Inclusief kabeltelevisie 

 

Stacaravanplaatsen XL: 

 

Idem stacaravanplaats      € 2.295,00 
 Aansluiting gas en extra ruime plaats 
 Plaats nummers 843 t/m 1077 
 

Stacaravanplaatsen plus: 

 

Idem stacaravanplaats     € 2.475,00 
Stacaravanplaats met zicht op het water  

 

Stacaravanplaatsen XL plus:  
    

 Idem stacaravanplaats     € 2.855,00 
 Aansluiting gas en extra ruime plaats 
 Stacaravanplaats met zicht op het water  
 

Jaarplaatsen voor toercaravans: 

 

 Met eigen tuin       € 2.190,00 
 Aansluiting op water en riolering 
 Inclusief kabeltelevisie 
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Seizoensplaatsen  
 
 

Van 26 maart 2020 t/m 7 november 2021 (exclusief elektraverbruik) 
 
 
Comfortplaats: 10 ampère elektra en kabeltv 

€ 1.880,00 
 

Luxeplaats:  10 ampère elektra, kabeltv, water en afvoer 
€ 1.940,00 
 

 
 
 
     

  
           
 

Bijkomende kosten  
 

Optionele kosten: 
 

• Honden        €       50,00 
per hond per seizoen      

 

• Winterstalling toercaravan    €       60,00 
winterstalling is buiten en mogelijk vanaf 1 oktober tot 1 april 

 

• Internetmodem (n.v.t seizoensplaatsen) 
eenmalige aanschaf- en installatiekosten  €     169,95 
jaarlijkse abonnementskosten    €     170,00 

 
Verplichte kosten: 
 

• Overheidsheffing      €       95,00 
per jaar per plaats       
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Voorgaande tarieven zijn inclusief: 

• Onbeperkt en gratis toegang tot het overdekt zwembad, spraypark en 

binnenspeeltuin 

• De BTW en andere heffingen 

• Alle bezoekers van 09.00 uur tot 22.00 uur 

(Bezoekers hebben geen gratis toegang tot het zwembad) 

• Gratis deelname aan het activiteitenprogramma 

• Gratis waardebonnenkaart met veel voordeel voor het huren van diverse 

faciliteiten 

• Een aantal gratis dagen waarop u gratis gebruik kan maken van de 

waterfietsen, midgetgolfbaan en tennisbaan 
 

Voorgaande tarieven zijn exclusief: 

• Elektra verbruik, dit wordt met de jaarlijkse nota berekend 

1 KWh kost € 0,40 

• Water verbruik, ook dit wordt jaarlijks berekend 

1 KUB kost € 4,40 

• Gas verbruik (geldt alleen voor plaats nummers 843 t/m 1077) 

€ 4,00 per kub - Prijs kan aangepast worden naar dagprijs  

• Toegangsbandje zwembad (dit bandje moet jaarlijks gekocht worden) 

€ 10,00 per persoon 
 

Eenmalige kosten (n.v.t. bij seizoensplaatsen)  

• Vastrecht kabel à € 142,00 

• Vastrecht kosten à  € 210,00  

• Vastrecht gas à € 52,00 (plaats nummers 843 t/m 1077) 

• Waarborg sep-kaart à € 90,00 

 

De tarieven gelden per gezin per plaats. Onder een gezin worden de leden 

bedoeld die woonachtig zijn op hetzelfde adres als de huurder. Voor andere 

gezinsleden of logés wordt het logé tarief berekend. U kunt hiervoor een 

abonnement* afsluiten.  
 

• Bezoekersabonnement  €  65,00 (inclusief zwembad) 

• Gezinsabonnement   € 140,00 (inclusief zwembad) 

 

*Gezinsabonnement geldt voor een gezin woonachtig op hetzelfde adres 
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