TARIEVEN 2020
KAMPEERTARIEVEN PER NACHT
incl. toeristenbelasting € 1,20 p.p.p.n.
excl. € 5,00 boekingskosten per reservering

Hoeve Kampeerplaats
Panorama Kampeerplaats
Panorama Kampeerplaats
met privé sanitair bij plaats
Camper plaats
Plaats zonder stroom

LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

3 april - 11 juli
28 augustus – 10 oktober

11 juli - 28 augustus

€ 23,50
€ 29,50

€ 33,00
€ 39,00

€ 39.00

€ 49,00

€ 23.50
€ 15,00

€ 33,00
€ 19,50

Hoeve Kampeerplaats
plaats ca. 130 m2 op een veldje
op basis van 2 personen, kampeermiddel, 1auto op parkeerterrein
vrij gebruik van douche / warm water/ 10 ampère elektra
gratis WIFI
Panorama Kampeerplaats
plaats ca. 150 m2 met uitzicht over de polder
op basis van 2 personen, kampeermiddel, 1 auto bij kampeermiddel
vrij gebruik van douche / warm water/ 10 ampère elektra
gratis WIFI
Panorama Kampeerplaats met privé sanitair
plaats ca. 180 m2 met uitzicht over de polder
op basis van 2 personen, kampeermiddel, 1 auto bij kampeermiddel
watertappunt en vuilwaterafvoer op de plaats
privé sanitair met vrij gebruik van warm water/ 10 ampère elektra
gratis WIFI
Camperplaats
plaats is ca. 100 m2 en deels verhard, verder gras
plaats op basis van 2 personen, camper
vrij gebruik van douche / warm water/ 10 ampère elektra
gratis WIFI
Watertappunt en afvalwaterpunt in buurt.
Campers kunnen (afhankelijk van de weersomstandigheden) ook gebruik maken van de
hoeve - of panorama kampeerplaats.
Plaats zonder stroom
plaats ca. 100 m2 op een veldje
plaats op basis van 2 personen, tent/busje, auto of fiets bij kampeermiddel
vrij gebruik van douche / warm water
gratis WIFI

ACSI camping card
Kamperen voor € 18,00 met de ACSI Camping Card en geldig in de ACSI gids aangegeven periodes.
Inclusief in het acsi tarief is douche, warm water, 10 ampère elektra, 1 hond en gratis wifi.
Exclusief zijn € 5,00 reserveringskosten.
Hoeve plaats € 18,00 + € 2,40 (toeristenbelasting) = € 20,40 p.n.
Panorama plaats € 18,00 + € 2,40 (toeristenbelasting)+ € 8,10 (panorama zicht) = € 28,50 p.n.

OVERIGE KAMPEERTARIEVEN PER NACHT
LAAGSEIZOEN

HOOGSEIZOEN

3 april - 11 juli
28 augustus – 10 oktober

11 juli - 28 augustus

€ 4,00

€ 6,00

€ 2,20

€ 3,20

privé sanitair - min. 3 nachten

€ 9,00

€12,00

2 de auto of extra motor

€ 2,50

€ 2,50

hond – maximaal 2

€ 4,00

€ 4,00

onbewoonde plaats

€10,00

-

bezoek
boekingskosten per reservering

€ 2,00
€ 5,00

€ 2,00
€ 5,00

extra personen vanaf 2 jaar
incl € 1,20 toeristenbelasting

kinderen tot 2 jaar
incl € 1,20 toeristenbelasting

enkel mogelijk in april en oktober

FEESTDAGEN
Pasen – vrijdag 10 april tot maandag 13 april
reservering minimaal 3 nachten

hoogseizoen tarief

Hemelvaart – woensdag 20 mei tot zondag 24 mei
reservering minimaal 4 nachten

hoogseizoen tarief

Pinksteren – vrijdag 29 mei tot maandag 1 juni
reservering minimaal 3 nachten

hoogseizoentarief

Wilt u zowel Hemelvaart als Pinksteren kamperen en tussendoor naar huis? Vraag naar onze
mogelijkheden; info@molinshoeve.nl / +31 (0)117 391674

COMFORT VAN EIGEN SANITAIR
Wij beschikken over Panorama plaatsen die privé sanitair hebben direct bij de plaats. Dat zijn
de nummer 86 – 91.
Als u kampeert op een Hoeve- of een Panoramaplaats kunt u ook gebruik maken van privé
sanitair door deze erbij te huren. De privé sanitair unit bevindt zich in de buurt van uw
kampeerplek. Privé sanitair huren kan vanaf 3 nachten.
Kijk voor meer informatie op www.molinshoeve.nl/voorzieningen of neem contact met ons op
info@molinshoeve.nl / 0031 (0)117 391674

VOORDAT U RESERVEERT
Aankomst en vertrek
Aankomst en vertrek is elke dag mogelijk. De aankomsttijd is van13.00 tot 18.00 uur. Later
aankomen enkel in overleg. De vertrektijd is voor 11.00 uur.
Komt u toch eerder aan als 13.00 uur of vertrekt u later dan 11.00 uur dan brengen wij
daarvoor kosten in rekening.
De reserveringskosten bedragen € 5,00 per boeking.
Logees
Logees, extra personen die blijven slapen, vooraf aanmelden en betalen bij de receptie.
De auto mag geparkeerd worden of de parkeerplaats tegenover het veldje met de Hoeve
plaatsen 70 – 77.

Bezoekers /visite
Uw bezoeker(s) vooraf aan het bezoek, ongeacht de duur van het bezoek, aanmelden en
betalen bij de receptie. De auto kan geparkeerd worden op de bezoekers parkeerplaatsen
bij de ingang van de camping.
De grasmat
Wij proberen de grasmat zo goed mogelijk te verzorgen voor u én de gasten na u. Daarom is
het niet toegestaan om plastic, zeilen, dicht gevlochten matten (worteldoek) en andere
verstikkende materialen onder luifels en voortenten te leggen. Een tenttapijt bijvoorbeeld met
gaatjes mag wel. Let op: Onder een extra luifel aan een voortent/vouwwagen/tent mag
geen bekleding op het gras worden gelegd.
Huisdieren
Honden zijn welkom maar niet meer dan twee. Zij moeten altijd, ook bij je kampeermiddel,
aangelijnd zijn en buiten het camping terrein worden uitgelaten. Een hek/net rondom je
kampeermiddel is niet toegestaan. Bij de in- en uitgangen op de camping staat een honden
afvalbak. Hier kun je zakjes halen en weggooien. De speelplaatsen en sanitair gebouwen zijn
verboden gebied voor honden.
Annuleren
Bij aankomst en vertrek anders dan op uw reservering is aangegeven of bij annulering
hanteren wij de Reglementen van Den Molinshoeve en de Recron voorwaarden toeristische
plaatsen, laatste versie. Bij annulering betekend dat het volgende;
Bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van overeengekomen
prijs.
Bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50 % van overeen
gekomen prijs.
Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75 % van overeen
gekomen prijs.
Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90 % van overeen gekomen prijs.
Bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100 % van overeen gekomen prijs.
Wat goed is om te weten..
Op een kampeerplaats wordt één kampeermiddel geplaats. Bij het kampeermiddel kan,
zonder extra kosten, maximaal één 1 bijzettentje met een maximale oppervlakte
van 5 m2 geplaatst worden.
Om kamperen voor al onze gasten zo fijn mogelijk te houden hebben al onze
kampeerplaatsen een vaste opstel positie. Bij aankomst geven wij aan in welke positie uw
kampeermiddel moet staan.
De wasmachine werkt op een munt en is voor € 5,00 per stuk incl. waspoeder te koop bij de
receptie. De droogtrommel werkt op € 0,50.
Als u door omstandigheden moet annuleren dan is dat al vervelend genoeg. Zorg daarom
dat u het financiële gedeelte goed geregeld heeft. Wij hanteren bij annulering de Recron
voorwaarden toeristische plaatsen.

SEIZOEN- EN NASEIZOEN PLAATSEN
Heeft u interesse in een seizoen- of naseizoen plaats neemt u dan contact met ons op over
de mogelijkheden. Wij staan u daarover graag persoonlijk te woord. U kunt ons bellen
0031(0)117 391674 of een mail sturen naar info@molinshoeve.nl

