
Tarieven 2020 
Tarieven per nacht, aankomst vanaf 13:30 uur, vertrek voor 12:00 uur. 

Arrangement 2020 Periode Kampeer Kampeer  

Plus 

Comfort 

Pasen  incl. 3 personen 09/04 - 13/04 € 175,00 € 185,00 € 200,00 

Hemelvaart  incl. 3 personen 20/05 - 24/05 € 210,00 € 225,00 € 245,00 

Pinksteren  incl. 3 personen 29/05 - 02/06 € 210,00 € 225,00 € 245,00 

He & Pi incl. 3 personen  (hele periode) 20/05 - 02/06 € 400,00 € 430,00 € 470,00 

Fronleichnam  incl. 3 personen 10/06 - 14/06 € 180,00 € 190,00 € 210,00 

Voorzomer  incl. 2 personen 26/06 - 10/07 € 370,00 € 410,00 Niet beschikbaar 

September  incl. 2 personen 01/09 - 30/09 € 450,00 € 470,00 Niet beschikbaar 

Bovenstaande prijzen inclusief: 1 auto, 1 kampeermiddel (tent, caravan, camper), douches inclusief warm water, kabel TV (DVB-T).  

Prijzen exclusief toeristenbelasting en elektra*. 

Algemene Reserveringsvoorwaarden: 

Reserveringskosten zijn  € 10.00  In de periode tot 10 juli en na 14 augustus, kunt u een plaats reserveren waarbij u zelf de  

aankomst - en vertrekdatum bepaalt. Het verblijf dient echter minimaal 5 nachten te zijn of u maakt gebruik van een van de arrangementen.  

Met Pasen, Hemelvaart, Pinkster en Fronleichnam zijn alleen arrangementen te boeken (Vroegere aankomst- of latere vertrekdatum mogelijk.) 

In de periode van 10 juli tot 14 augustus reserveren wij uitsluitend vanaf vrijdag 13.30 uur tot vrijdag 12.00 uur.   

Vooruitbetaling bij reservering: 

50% van de verschuldigde kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging. Het restant is verschuldigd 20 dagen voor aankomst. Indien 

men vertrekt voor de overeengekomen datum  wordt geen restitutie verleend. Annuleringen behandelen wij conform de ANWB voorwaarden.  

* Elektra: elektra wordt gemeten door MID gecertificeerde kWh meters en in rekening gebracht naar verbruik. 

** Honden: Op onze camping worden beperkt honden toegelaten, we laten per plaats 1 middel tot grote hond óf 2 kleine hondjes toe.  

Op enkele velden laten we geen honden toe.  

De volgende hondenrassen kunnen wij helaas niet toelaten: Doberman, Staffords, Pitbulachtigen en Rotweilers. 

Camping Duinhoeve Renesse 

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

Kampeerplaatsen:  
Kampeer: 80-100m2 |  elektra , kabel TV. 

Kampeer Plus: 80-100m2 |  elektra, kabel 

TV, riool en watertappunt. 

Comfort: Als kampeerplus meestal met 

hegjes en 90-110m2. 

Kabel TV: DVB-T signaal, 60 HD zenders, 

15 radiozenders. 

Overige tarieven per nacht:   Overige tarieven: 

Toeristenbelasting (per persoon) € 1,43 Waarborg slagboompas 

(verplicht, eenmalig)  

€ 20,00   

Extra persoon (exclusief toeristenbelasting)                            € 5,50 

Kinderen 2-4 jaar (exclusief toeristenbelasting)                                              € 3,50 Reserveringskosten € 10,00 

Baby tot 2 jaar                           Gratis Elektra  p/kWh €   0,45  

Slaaptent max. 4 m² € 2,50 Gratis gebruik van het zwembad | wifi | 

douches inclusief warm water. 
Hond ** € 6,00 

 
Periode: 

Kampeer 

 

Kampeer Plus Comfort Soort: 

21/02 - 03/04 € 24,00 € 24,00 € 24,00 

03/04 - 17/04 € 31,00 € 33,00 € 36,00 

17/04 - 20/05  € 27,00 € 29,00 € 31,00 

20/05 - 03/06 € 32,00 € 34,00 € 36,00 

03/06 - 10/06 € 27,00 € 29,00 € 31,00 

10/06 - 14/06 € 32,00 € 34,00 € 36,00 

14/06 - 10/07 € 29,00 € 31,00 € 34,00 

10/07 - 14/08 € 40,00 
incl.2 personen 

€ 42,00 
incl.2 personen 

€ 55,00 
incl.4 personen 

14/08 - 28/08 € 35,00 € 38,00 € 41,00 

28/08 - 11/09 € 30,00 € 31,00 € 32,00 

11/09 - 02/11 € 24,00 € 26,00 € 28,00 

Bovenstaande prijzen zijn inclusief: 2 personen (m.u.v. periode 10/07-14/08),  1 auto,  

1 kampeermiddel (tent, caravan óf camper),  kabel TV  

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en elektra. 

 



Tarieven chalet verhuur 2020 

 

Periode: 

Type: Chalet A  Chalet B Chalet C  XL 

2 - 4 pers. 4 - 5 pers.  6 pers.  

21/02 - 03/04 € 400,00 € 420,00 € 430,00 

03/04 - 17/04 € 450,00 € 500,00 € 540,00 

17/04 - 15/05  € 400,00 € 420,00 € 430,00 

15/05 - 05/06 € 530,00 € 560,00 € 590,00 

05/06 - 03/07  € 490,00 € 520,00 € 550,00 

03/07 - 10/07 € 520,00 € 580,00 € 680,00 

10/07 - 14/08 € 780,00 € 850,00 € 950,00 

14/08 - 21/08 € 650,00 € 750,00 € 790,00 

21/08 - 28/08 € 580,00 € 600,00 € 610,00 

28/08 - 11/09 € 480,00 € 500,00 € 550,00 

11/09 - 02/11 € 430,00 € 440,00 € 480,00 

  Tijdens onderstaande periodes kan alleen een arrangement geboekt worden 

Pasen   09/04 - 13/04 € 380,00 € 410,00 € 430,00 

Hemelvaart   20/05 - 24/05 € 400,00 € 450,00 € 470,00 

Pinksteren    29/05 - 02/06 € 400,00 € 450,00 € 470,00 

Fronleichnam   10/06 - 14/06 € 370,00 € 400,00 € 420,00 

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.   

Aankomst van vrijdag - vrijdag 

Aankomst  na   15.00 uur  

Vertrek  voor   10.30 uur 

Honden zijn niet toegestaan in onze chalets. 

 

Waar u zelf voor moet zorgen: 

(Hoes) lakens, kussenovertrekken, bad-, thee- en hand-

doeken. Of huren zie bijkomende kosten. 

In de caravans zijn 1 persoons dekbedden en  

hoofdkussens aanwezig. 

 

Schoonmaak: 

We gaan er van uit dat u het chalet schoon achterlaat.  

Wilt u dat wij het chalet schoonmaken dan rekenen we 

daar € 40,00 voor (voorafgaand aan uw verblijf aangeven). 

Wanneer de chalet niet schoon achtergelaten is, houden 

wij tevens € 40,00 in op de borg. 

 

Arrangementen: 

Tijdens de lange weekenden van Pasen, Hemelvaart, 

Pinksteren en Fronleichnam kan alleen het arrangement 

geboekt worden. Vroegere aankomst- of latere  

vertrekdatum mogelijk in overleg. 

 

Waarborg: 

Bij elke reservering geldt een waarborg van €100,00. 

Deze wordt na akkoord per bank retour gestort. 

Extra informatie verhuur chalets: Bijkomende kosten: 

 
Toeristenbelasting € 1,43 per nacht per persoon 

Reserveringskosten € 10,00 

Optioneel:  

Lakenpakket € 8,00 per persoon 

Eindreiniging € 40,00 

  

Tarieven per week, aankomst dag: vrijdag vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:30 uur. 


