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Kampeer tarieven 2019
Vakantiecentrum “De Hertenhorst” ligt in een schitterende bosrijke omgeving nabij het dorp Beekbergen. Op ons
park hebben we een gezellig kampeerterrein met ruime toeristische comfortplaatsen voor korte of langere
periode voorzien van water, elektra 6A, riool en CAI-aansluiting.
Tarieven kamperen:
Deze tarieven zijn alleen geldig in het voor- en naseizoen met uitzondering van arrangementen/vakanties. Bij deze
prijs is inbegrepen: toeristenbelasting (€1,25 p.p.p.n.), kampeermiddel, auto, electra 6A, wateraansluiting,
antenneaansluiting en afvoerpunt water. Voor extra personen, bijzettent en honden geldt een meerprijs.
Voorseizoen en naseizoen tarieven :
Camperplaats vanaf
€ 17,50
1 of 2 pers. met tentje per nacht
€ 17,50
Comfortplaats
€ 22,50
Extra volwassenen incl. toerist.belast. p/n € 5,95
Extra kind incl. tb/p.n. (3-12 jr.) 0-2 jr. gratis € 3,95
Partytent/ Bijzettent
€ 3,00
1e Hond / 2e hond
€ 2,50 / € 3,50
Wifi per week (per maand €30,-)
€ 15,00
Caravanport
Laagseizoen: meerprijs per nacht per gezin (max 4 pers) € 19,00 / caravanport per week 2 pers. laagseizoen € 95,00
Hoogseizoen: meerprijs vanaf €25,50 1 a 2 personen inclusief toeristen belasting
Borg voor de CaravanPort is €50,00. Graag bij aankomst voldoen.
Schoonmaakkosten voor de Caravanport bedraagt €30,00
Privé sanitair meerprijs per nacht per cabine (1-4 pers) € 9,50/ (5 pers.) €13,00 Borg/schoonmaakkosten €25,00

Seizoen tarief op comfortplaatsen:
Voorseizoen 01/4 t/m 5/7
all-in
Hoogseizoen 5/7 – 26/8
Naseizoen 26/8 t/m herfstvakantie all-in

€ 725,00
€ 995,00
€ 495,00

Seizoen
Exclusief verblijfsheffing
Electra voorschot (€0,50 per kWh)

€ 1175,00
€ 95,00
€ 75,00

Extra persoon(2e gebruiker)per seizoen
Extra tent / partytent
,, ,,
Hond per seizoen (2e hond €90,00)
Winterplaats voor caravan

€ 80,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 175,00

*M.u.v. inwoners van gemeente Apeldoorn

Arrangementen
Bij deze arrangementen zijn inbegrepen: toeristenbelasting, caravan/camper/tent, auto, electra 6A,
wateraansluiting, antenneaansluiting, afvoerpunt water. Voor een bijzettent en/of honden geldt een meerprijs.
(Gebaseerd op gezin (2volw + kind(eren))
Arrangementen
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Hemelvaartweek
Hemelv. & Pink.
Pinksterweekend

Aankomst-Vertrek

19/04 - 22/04
19/04 - 05/05
29/05 - 03/06
29/05 - 10/06
29/05 - 10/06
07/06 - 10/06

Week/weekend
Weekend
Per week**
Lang weekend
per week
2 weekenden
Weekend 2 tot 4 n.

Arrangementen* Aankomst-Vertrek
Week
Hoogseizoen
05/07 - 12/07
per week**
Hoogseizoen
12/07 - 23/08
per week**
Nazomer arrang. 23/08 - 06/09
per week
Herfstvakantie
12/10 - 26/10
per week
***Kampeerplaatsen zijn ook per nacht te boeken!***

1 á 2 pers.
€ 75,00
€ 225,00
€ 165,00
€ 260,00
€ 260,00
€ 115,00

3 pers.*
€ 90,00
€ 255,00
€ 185,00
€ 275,00
€ 275,00
€ 130,00

4 pers.*
€ 105,00
€ 280,00
€ 215,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 145,00

5 pers.*
€ 115,00
€ 295,00
€ 220,00
€ 315,00
€ 315,00
€ 160,00

6 pers.*
€ 125,00
€ 310,00
€ 225,00
€ 330,00
€ 330,00
€ 175,00

2 pers.
€ 185,00
€ 205,00
€ 125,00
€ 130,00

3 pers.
€ 215,00
€ 235,00
€ 140,00
€ 145,00

4 pers.
€ 245,00
€ 265,00
€ 155,00
€ 160,00

5 pers.
€ 275,00
€ 295,00
€ 165,00
€ 170,00

6 pers.
€ 295,00
€ 320,00
€ 175,00
€ 180,00

Korting:
Er zijn verschillende kortingen, deze zijn alleen geldig in het voor en naseizoen m.u.v. vakanties en/of feestdagen.
Zoals: 55+ (10%) korting of met uw ACSI kaart bedraagt een kampeerplaats vanaf €15,00

De ACSI kaart is inclusief toeristenbelasting.
Exclusief: douche €0,50 (p.p.), milieu heffing €1,95 (per dag) en administratiekosten €2,50 (eenmalig).
ACSI
21 nachten is 18 nachten betalen
14 nachten is 12 nachten betalen.
Aankomst:
Vertrek:

vanaf 13.00 uur
voor 11.00 uur

indien u later vertrekt wordt er vanaf € 7,50 berekend (voor-en naseizoen)

Reserveren:
U kunt telefonisch of via het internet (www.hertenhorst.nl) reserveren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een de
bevestiging van de reservering, dit is tevens de factuur. Na ontvangst wordt u verzocht 50% aanbetaling
overmaken op onze bank of giro rekening. Het restant graag uiterlijk 3 weken voor aankomst te voldoen.

Recreatie programma:
Er is een professioneel animatieteam 5 weken in het hoogseizoen. Het programma is wekelijks af te halen bij de
receptie of kijk op onze site www.hertenhorst.nl.

Toegang zwembad
Ons verwarmde zwembad is met mooi weer geopend vanaf de meivakantie tot en met augustus. De toegang tot
het zwembad is uitsluitend voor geregistreerde gasten; er is een wettelijke inschrijfplicht voor
zwembadbezoekers.
Let op: er wordt geen toezicht gehouden, het betreden van het zwembad is geheel op eigen risico!

Logés
Als bezoekers blijven overnachten, op de vaste jaar- en seizoenplaatsen dienen zij zich vooraf te melden en de
kosten vanaf 12 jr. € 5,95 en kinderen 3-12 jaar € 3,95 p.p/p.n te voldoen bij de receptie (zie openingstijden).
Dit is inclusief toeristenbelasting en gebruik van faciliteiten. Kinderen tot 2 jaar zijn gratis.

Honden
Honden zijn bij ons van harte welkom en u kunt uw viervoeter direct uitlaten op de naast gelegen bospaden.
Op ons terrein geldt een aanlijn- en opruimplicht. Medegasten mogen er géén hinder van ondervinden,
zoals voortdurend blaffen. Honden aangelijnd en buiten het terrein uitlaten.
Neem verplicht een zakje of schepje mee zodat u altijd een ‘ongelukje’ direct kunt verwijderen.
Honden van bezoekers/Logés : niet gemelde honden hebben geen toegang.

Alleen reizende jongeren worden niet toegelaten.

Beleef de Veluwe bij ons op De Hertenhorst!

