Kampeertarieven 2020
Basisplaats (Caravan, vouwwagen, tent)
Standaard 6 AMP.
€ 20,00 op basis van 2 p.p.n. (incl. elektro 4 KWh per dag)
Extra pers. € 5,- p.n.

Comfortplaatsen
Standaard 16amp. (incl. elektra 4 KWh per dag)

Losse kampeertarieven (Caravan, vouwwagen, tent)
1 januari tot 9 april
10 april tot 14 april
15 april tot 4 mei
4 mei tot 2 juni
3 juni tot 25 Juni
26 juni tot 31 augustus
1 september tot 31 december

€ 23,€ 26,€ 23,€ 26,€ 23,€ 26,€ 23,-

p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.
p.d.

Arrangementen (Caravan, vouwwagen, tent)
Comfortplaatsen 16AMP (incl. elektra 4 KWh per dag)

1e Kwartaal

2 januari tot 31 maart

Pasen
10 april tot 14 april
Meivakantie
24 april tot 4 mei
Hemelvaart
20 mei tot 25 mei
Hemelvaart/Pinksteren standaard plaats 20 mei tot 2 juni
Hemelvaart/Pinksteren comfort plaats 20 mei tot 2 juni
Zomervakantie
26 juni tot 31 augustus
Herfstvakantie
9 oktober tot 26 oktober
4e kwartaal
1 oktober tot 2 januari
Kerstvakantie
18 december tot 7 januari

€ 450,€ 98,€ 240,€ 125,€ 249,€ 349,€ 1135,€ 255,€ 450,€ 235,-

Al deze prijzen zijn gebaseerd op basis van 2 p.p.n. Extra pers. € 5,- p.n.

Kampeertarieven 2020

Lange termijn kampeer tarieven (Comfortplaats)
(Caravan, vouwwagen, tent)
Comfortplaatsen 16AMP (incl. elektro 4 KWh per dag)
Voorseizoen
25 maart t/m 26 juni
Heel seizoen
25 maart t/m 30 oktober
Nazomer
31 augustus t/m 30 oktober
Hele jaar
1 januari t/m 31 december

€
€
€
€

835,1585,465,1985,

Op onze comfortplaatsen zijn aansluitingen voor elektra, (16Amp),
4 KWh per dag vrij, watertappunt en vuilwater afvoer.

Camperveld
Standaard 6 AMP. (incl. elektro 4 KWh per dag)
€ 19,00 op basis van 2 p.p.n. exclusief € 1,40 p.p.p.n toeristenbelasting.
Extra pers. € 5,- p.n. exclusief toeristenbelasting

Ook zij wij lid van de ACSI kaart (Op vertoon van Uw ACSI pas gelden speciale tarieven)
ACSI standaardplaats is € 18,Comfortplaats is € 22,ACSI is geldig:
van 1 januari tot 9 april en van 15 april tot 19 mei,
van 2 juni tot 1 juli en van 31 augustus tot 31 december.

Alle tarieven zijn excl. € 10,- reserveringskosten en toeristenbelasting ā € 1,40
p.p.p.n.

Voor info. info@campingdepeelpoort.nl of tel: 0493-560519 - 0610555577
Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

Tarieven voor Chaletverhuur 2020
Laagseizoen
Hoogseizoen

1 januari tot 1 juli
31 augustus t/m 31 december
1 juli t/m 31 augustus

Chalet 2 pers: ( Studio )
Week
Weekend / Midweek

Laagseizoen
€ 380,€ 280,-

Hoogseizoen
€ 450,€ 350,-

Chalet 4 pers: ( Luxe chalet ) Week
Weekend / Midweek

€ 610,€ 430,-

€ 670,€ 495,-

Chalet 6 pers: ( Luxe chalet ) Week
Weekend / Midweek

€ 610,€ 430,-

€ 660,€ 490,-

Chalet 6 pers:( Family chalet ) Week
Weekend / Midweek

€ 570,€ 410,-

€ 630,€ 460,-

Blokhut 4 pers: ( Peelhut ) Week
Weekend / Midweek

€ 395,€ 275,-

€ 495,€ 355,-

Blokhut 4 pers ( Finse hut ) Week
Weekend / Midweek

€ 225,€ 130,-

€ 315,€ 165,-










Waarborg bedraagt € 100,-, deze wordt na controle/schoonmaak teruggestort.
Echter dient de Chalet/Peelhut opgeruimd, vaatgewassen en veegschoon te zijn
achtergelaten. Indien dit niet het geval is zijn wij genoodzaakt extra kosten in
rekening te brengen. Deze worden dan in mindering gebracht op de waarborg.
Exclusief reserveringskosten á € 10,- per reservering.
Eindschoonmaak inclusief storten huisvuil is de prijs inbegrepen.
Inclusief bedlinnen.
Exclusief toeristenbelasting á € 1,40 p.p.p.n.
Huisdieren zijn alleen toegestaan in de blokhutten.
In de Finse hut is geen bedlinnen inbegrepen. (Bedlinnen € 10,- p.p.)
Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

Extra bijkomende kosten 2020
Logétarief (Inclusief Toeristenbelasting)
Kort bezoek per persoon max 1,5 uur
Lang bezoek per persoon per dag
Bijzet tentje (Max 4 M2)
Douche (met gebruik van sep-keycard) ca
Wasmachine (met gebruik van sep-keycard)
Wasdroger (met gebruik van sep-keycard)
Hond
Reserveringskosten
Toeristenbelasting
Handdoeken set (1 x handdoek +
1 x douchelaken)
Keukenpakket (1 x keukendoek
1 x theelaken 1 x vaatdoekje)
Bedlinnen
Kinderbedje + beddengoed
Kinderbeddengoed
Ontbijtservice
(alleen op reservering)
Vuilniszak
2e auto per dag
2e auto pas per jaarplaats
Borg sepkaart / pas. (retour bij inlevering)
Tussentijdse schoonmaak chalet
Tussentijdse schoonmaak Peelhut
Winterstalling caravan of camper
(van 31 oktober 2019 tot 1 maart 2020)

€ 5,90 p. dag
€ 1,50
€ 3,50
Gratis
€ 0,50
€ 5,50 (inclusief wasmiddel)
€ 2,25
€ 2,- p. dag
€ 10,- p. reservering
€ 1,40 p.p.p.d.
€ 6,- p. wissel
€ 5,- p. wissel
€ 15,- p.p.
€ 20,- p. boeking
€ 10.- p. wissel
€ 11,50 p.p.
€ 2,50
€ 5,€ 150,€ 10,€ 50,€ 30,€ 170,-

Alleenreizende jongeren en groepen zijn alleen toegestaan in overleg.
Alle arrangementen dienen vooraf gereserveerd te worden.

Bijkomende kosten huurprijzen.





Waarborg chalets en Peelhutten is € 100,-. Deze wordt na de
schoonmaak, indien alles netjes is achtergelaten, op uw
bankrekening teruggestort.
Bedlinnen is inclusief in al onze huurprijzen, tussentijds
wisselen is ook mogelijk tegen het tarief van € 15,- p.p. per wissel.
Handdoeken set € 6,- en keukenpakket € 5,- p. set, kunt u huren. Deze kunt u
natuurlijk ook zelf meebrengen.

Wifi

Per dag

€ 2,-

Per week € 10,-

2 weken € 18,-

Per maand

€ 30,-

(Ook langere termijn mogelijk)

Verhogen Electra
08 Ampère
10 Ampère
12 Ampère
14 Ampère
16 Ampère

€2,00 per dag (4 KWh per dag vrij)
€3,00 per dag (4 KWh per dag vrij)
€4,00 per dag (4 KWh per dag vrij)
€5,00 per dag (4 KWh per dag vrij)
€6,00 per dag (4 KWh per dag vrij)

Prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
Voor info:
Camping de Peelpoort
Gezandebaan 29a
5725 TM Asten – Heusden
www.campingdepeelpoort.nl
info@campingdepeelpoort.nl
Tel: +31 (0) 493 560519 of +31 (0) 610555577 of +31 (0) 622350041
Drukfouten en wijzigingen onder voorbehoud november 2018

“Peeltram Asten - Heusden,,

Een familie of groepsuitje, seniorenuitstapje, bedrijfsuitje of zomaar een uitstapje door het
mooie peelgebied gecombineerd met diverse musea bezoeken.
Dit kunt u ook combineren met een ontbijt, lunch, diner, buffet, koffie of thee met gebak.
Reserveren voor de peeltram is mogelijk vanaf 10 tot maximaal 20 volwassenen of 25
kinderen.
Ook bent u welkom in ons gezellige restaurant ,,Brasserie ’t Turfke” voor (familie) feesten,
partijen of andere gelegenheden.
U kunt onze Peeltram ook reserveren, opgemaakt met bloemstukken, voor speciale
gelegenheden.
Met uw wensen en onze mogelijkheden als uitgangspunt, komen we altijd tot een goed
resultaat.

Voor info:
Camping de Peelpoort
Gezandebaan 29a
5725 TM Asten – Heusden
www.camppingdepeelpoort.nl
www.brasseriehetturfke.nl
info@campingdepeelpoort.nl
Tel: nr: +31 (0) 493 560520
Jolanda +31 (0) 6 10555577

Tiny

+31 (0) 493 560519
+31 (0) 6 22350041

