Camping Agri-Nova
Kooijmansweg 8

4326 CT Noordwelle
tel. +31(0)111 - 461304

info@agricamping.nl
www.agricamping.nl

TARIEVEN 2019
Kampeertarief per nacht voor 2 personen inclusief toeristenbelasting #
Periode
Standaard
Comfort
23.03 - 29.05
€ 19,50
€ 22,50
Langverblijf voordeel
29.05 - 11.06
€ 29,00
€ 34,00
Alleen He-Pi arrangement boeken mogelijk
11.06 - 27.06
€ 23,50
€ 27,50
27.06 - 30.06
€ 29,00
€ 34,00
Alleen te boeken via www.concertatsea.nl
30.06 - 13.07
€ 23,50
€ 27,50
13.07 - 18.08
€ 29,00
€ 34,00
18.08 - 01.09
€ 23,50
€ 27,50
Langverblijf voordeel
01.09 - 13.10
€ 19,50
€ 22,50
Langverblijf voordeel
Standaardplaats is ruim; minimaal 120 m2 met 4 A elektra aansluiting.
Comfortplaats is zeer ruim; minimaal 200 m 2 met 10 A elektra, water, afvoer en digitale kabel tv aansluiting.
# Kampeertarief is inclusief toeristenbelasting, BTW, douche, warm- en koud water en 1 auto.
# 5 kWh Elektraverbruik per overnachting is inclusief. Meerverbruik kost € 0,38 per kWh.
29.05
07.06
29.05

-

He-Pi Arrangement voor 2 personen inclusief toeristenbelasting#
03.06
€ 150,00
€ 180,00
Hemelvaart
11.06
€ 130,00
€ 150,00
Pinksteren
11.06
€ 300,00
€ 350,00
Hemelvaart - Pinksteren

Langverblijf voordeel geldt bij een aaneengesloten verblijf in de aangegeven periodes
14 Nachten of meer
10% Korting op het plaatstarief
21 Nachten of meer
15% Korting op het plaatstarief
Kind t/m 9 jaar:
Persoon vanaf 10 jaar:
Uw visite p.p.:

Extra personen & overige tarieven (inclusief toeristenbelasting)
€ 4,50
Borg slagboomsleutel per auto:
€ 6,00
Extra auto, aanhanger of boot:
€ 1,00
Fietskampeerderskorting:

€ 20,00
€ 2,50
10%

Reserverings- en betalingsvoorwaarden
Betaling:
50% bij reservering, met een minimum van € 100,- of het totaalbedrag
50% uiterlijk bij aankomst
Wij rekenen geen reserveringskosten.
Bij annulering van uw reservering, latere aankomst of eerder vertrek wordt geen restitutie verleend.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten.
Waarborg slagboomsleutel à € 20,- dient contant betaald te worden bij aankomst.
Aankomst tussen 13:00 en 17:00 uur. Vertrek voor 11:00 uur.
Honden zijn niet toegestaan

Prijswijzigingen voorbehouden

