
Prijzen staanplaats

Wij raden u aan een annuleringsgarantie af te sluiten.  
Kosten: 5% van de totale huursom; min. € 25,00.

Voor 11.00 uur moet u de camping verlaten! 
Vertrek voor 8.00 uur is niet toegestaan. Vertrekt u na 11.00 uur, dan worden de kosten voor een extra overnachting berekend.
Vertrekt u eerder, zijn de kosten voor de hele gereserveerde periode te betalen.

Bij reservering/boeking vragen wij om een aanbetaling van € 100,00. 

Staanplaats incl. 1-2 personen, stroom (max. 5 KwH)/nacht

Elk persoon meer vanaf 16 j./nacht
Kind (2–15 j.)/nacht
Extra tent/nacht
Hond/nacht
Bezoek per persoon/dag 
Toeristenbelasting per persoon/nacht vanaf 16 j.

Fietser/Wandelaar per persoon/nacht  
incl. tent max. 1,50 m hoog, exclusief toeristenbelasting

Motorrijder per persoon/nacht  
incl. tent max. 1,50 m hoog, exclusief toeristenbelasting

29,90 €

9,00 €
4,00 €
2,00 €
3,00 €
2,00 € 
2,20 €

14,00 €

19,00 €

35,00 €

9,00 €
4,50 €
3,00 €
3,00 €
2,00 € 
2,20 €

16,00 €

21,00 €

40,00 €

12,00 €
5,80 €
4,00 €
3,00 €
2,00 € 
2,20 €

16,00 €

23,00 €

Seizoen 1
01.04.–16.04.
28.04.–26.05.
11.06.–08.07.
26.08.–16.09.

Laag Seizoen
20.03.–01.04.
16.04.–28.04.
16.09.–20.10.

Seizoen 2
26.05.–11.06.
08.07.–26.08.

Extra kindertentje (max. 1,50 m hoog!) op de plaats is inbegrepen.



Prijzen huuraccommodaties

€ 89,00 € 105,00 € 146,00

Seizoen 1
01.04.–16.04.
28.04.–26.05.
11.06.–08.07.
26.08.–16.09.

Laag Seizoen
20.03.–01.04.
16.04.–28.04.
16.09.–20.10.

Seizoen 2
26.05.–11.06.
08.07.–26.08.
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€ 73,00 € 89,00 € 118,00

€ 65,00

€ 65,00

€ 74,00

€ 74,00

€ 105,00

€ 105,00

€ 71,00
€ 10,00

€ 88,00
€ 10,00

€ 120,00
€   10,00

€ 76,00
€ 10,00

€ 106,00
€ 10,00

€ 146,00
€   10,00

€ 58,00 € 62,00 € 86,00

€ 74,00

€ 98,00

€ 128,00

€ 95,00

€ 148,00

€ 178,00

€ 144,00

€ 190,00

€ 210,00

Glampingtent
badkamer met douche en wc, 
verwarming/airconditioning, tv, 
keuken, kinderkamer op de eerste 
verdieping, zonneterras

Glampingtent XL
badkamer met douche en wc, 
verwarming/airconditioning, tv, 
keuken, kinderkamer op de eerste 
verdieping, zonneterras

voor 5 personen/nacht
(max. 2 volw. + 3 kinderen tot 15 j.) 

(max. 4 volw. + 1 kind tot 15 j.) 

(max. 4 volw. + 1 kind tot 15 j.) 

(max. 4 volw. + 2 kinderen tot 15 j.) 

(max. 2 volw. + 2 kinderen tot 15 j.) 

(max. 3 volw. + 1 kind tot 15 j.) 

(max. 3 volw. + 2 kinderen tot 15 j.) 

Caravan ADRIA XL 
chemisch wc, douche, voortent

Stacaravan Simon
7m lang, 4m breed,
gedeeltelijk overdekte veranda,
douche, wc

Caravan Comfort
wc (porselein), douche /keuken 
in de voortent

Stacaravan Veranda
9m lang, 4m breed, gedeeltelijk  
overdekte veranda, douche, wc, KTV

Villa Marine
11m lang, 4m breed, douche, wc, KTV, 
grote, gedeeltelijk overdekte veranda 

Trekkershut
16 m², volledig inger. keuken 

Schwarzwaldtent
35 m² met unieke houtkachel,  
kookhoek en twee slaapkamers

Schwarzwald-Lodge
21 m², woonkamer met een kook-/eeten 
slaapgedeelte, separaat badkamer  
met douche en wc, panorama terrass

voor 2 personen/nacht

voor 5 personen/nacht

voor 2 personen/nacht
elke persoon meer/nacht
(tot 15 j. 7,00 €/nacht)

voor 2 personen/nacht
elke persoon meer/nacht
(tot 15 j. 7,00 €/nacht)

voor 4 personen/nacht

voor 5 personen/nacht 

voor 4 personen/nacht

(max. 3 volw. + 1 kind tot 15 j.) 

(max. 5 volw. + 1 kind tot 15 j.) 

voor 4 personen/nacht

voor 6 personen/nacht



Nieuw: 
Onze glampingtenten

voor 4-6 personen

Belangrijke informatie over uw verblijf:

Wij geven kortingen: 
Vanaf 3 nachten 5%
Vanaf 10 nachten 10%
(Korting geldt niet voor 
toeristenbelasting)

Prijzen inclusief douche, stroom, gas, water, entree zwembad en openbaar vervoer

Ter attentie:
De eerste nacht € 50,00 plus.
De prijzen zijn incl. 7% BTW, exclusief toeristenbelasting (statuten gemeente Simonswald).
Wettelijke bepalingen en wijzigingen voorbehouden.

Zelf mee te nemen: beddengoed, handdoeken en theedoeken. Honden zijn in huuraccommodaties niet toegestaan!
Om veiligheidsredenen kunnen wij geen parasols ter beschikking stellen. U mag uw eigen parasol meenemen.  
Voet is beschikbaar.
Bezoeker: € 2,00. Bezoekers dienen zich te melden. Overnachtingsgasten: € 12,00 exclusief toeristenbelasting

Aanbetaling voor huuraccommodaties: € 50,00 voor trekkershut, € 150,00 voor diverse andere huuraccommodaties per week.

Wij raden u aan een annuleringsgarantie af te sluiten. Kosten: 5% van de totale huursom; min. € 25,00.

Huuraccommodaties staan op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur voor u klaar. Op de 
vertrekdag is de huuraccommodatie vanaf 8.00 uur tot uiterlijk 10.00 uur te verlaten. 
Vertrek voor 8.00 uur is niet toegestaan i.v.m. eindcontrole.


