Genieten aan zee...
Tarieven CampingCard 2020
Prijzen inclusief onbeperkt gebruik van ons zwembad tijdens de openingstijden, alsmede het gebruik
van de overige voorzieningen.
Gratis douche’s, warm water en kabel TV (digitale kabel tv: DvbT)

Kampeerplaats

€ 20

Kampeer Plus

€ 21,50

Toeristenbelasting € 1,43 p.p.p.n
Acceptatiedata seizoen 2020:
14/03/2020 - 03/04/2020

19/04/2020 - 24/04/2020

03/05/2020 - 19/05/2020

03/06/2020 - 10/06/2020

15/06/2020 - 10/07/2020

30/08/2020 - 31/10/2020

De ACSI kaart is geldig op de velden:
Boomgaard, Peren, Geertje, Cox, Lupineveld, Jonatan
Roggeveld 28-37 | 40-52
CampingCard-tarief:
• Een staanplaats* | • Verblijf van twee volwassenen | • Auto + caravan + voortent of auto +
vouwwagen of auto + tent of kampeerauto met luifel | • Elektriciteit. Met uw CampingCard is
een aansluiting van 6A inbegrepen. Stroomverbruik tot een maximum van 4 kWh per dag is
bij de overnachtingsprijs inbegrepen. • Warme douches. | • Het verblijf van 1 hond, op de
velden waar een hond is toegestaan. | Voor een tweede hond (of meer), kan het dus zijn dat
u moet bijbetalen
CampingCard-Tarif :
• Einen Stellplatz.* | • Übernachtung für zwei Erwachsene. | • Auto + Caravan + Vorzelt
oder Auto + Zeltwagen oder Auto + Zelt oder Wohnmobil mit Vordach. | • Strom. Mit Ihrer
CampingCard ist bei einem 6A. Anschluss. Verbrauch von 4 Kwh im Übernachtungspreis
inbegriffen. | • Warme Duschen 1x pro Tag und pro Person.** | • Den Aufenthalt maximal 1
Hundes, auf den feldern wo Hunde erlaubt sind. Für einen zweiten Hund (oder mehr) kann es
sein, dass Sie zuzahlen müssen.

Honden:
Op onze camping worden beperkt
honden toegelaten, we laten per
plaats 1 middel tot grote hond of 2
kleine hondjes toe.
Op enkele velden laten we
geen honden toe.
Enkele honden rassen kunnen wij
helaas niet toelaten: Dobbermann,
Staffords, Pitbullachtigen,
Rottweilers, enz.

Deze prijslijst is met grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij zijn echter niet
aansprakelijk voor de gevolgen van drukfouten en kleine tekstafwijkingen. Wij behouden ons het recht om gedurende het seizoen 2020
onze prijzen, aanbiedingen, accommodaties en voorwaarden te wijzigen.

Camping Duinhoeve Renesse
Scholderlaan 8, 4325EP Renesse | www.campingduinhoeve.nl | tel. +31- 111 - 461309

