Welkom in Den Haag - Tarieven
Voorbeeld: 1 nacht tot de volgende dag 18.00 uur (in het hoogseizoen 11.00 uur)
2 pers. incl. elektra, douche, toilet, water, services en toeristenbelas�ng (€ 4,10) = € 24,80
Ieder verschuldigd bedrag dient vóóraf betaald te zijn.
Géén kor�ngen in welke vorm ook.
Indien u eerder vertrekt, ongeacht reden, vindt geen res�tu�e plaats.
Op het camperpark hebben wij géén internet / wiﬁ.
* Camperplaats tot 2 personen exclusief toeristenbelas�ng
Inclusief douche, toilet, water, service
* Campers >10m of met aanhanger aangekoppeld >10m
betalen 2 plaatsen achter à € 15,95.

per overnach�ng 15,95
tot volgende dag 18.00.
In het hoogseizoen 11.00:
tussen 11:00-18:00

5,00

Alstublie�, toon respect en wees op �jd: Vertrek door het hek vóór 18.00 uur.
NA 18.00 uur bent u automa�sch het tarief van een nieuwe nacht verschuldigd.
* Milieuheﬃng

per plaats

1,00

per persoon

2,50

per persoon
* Bezoek voor gasten (max. 5 personen)
Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden bij de recep�e: vertrek vóór 21.30 uur

1,00

* Toeristenbelas�ng
Alle personen van 13 jaar en ouder

per persoon

2,05

per overnach�ng
* Stroom 6 ampère (1380 wa�)
Let op uw apparatuur. Bij uitval van stroom: controleer éérst uw apparatuur.
Nóóit zelf een ander stroompunt nemen: vraag de beheerder!

3,75

per overnach�ng
* Honden (max. 2 honden)
Aangelijnd en geen overlast bezorgen (oa blaﬀen).
U bent verplicht de aanwijzingen te volgen op de achterkant van dit informa�eblad.

0,00

per dag
* Parkeren
Ieder extra voertuig (van gast èn bezoeker) betaalt parkeergeld per dag.
Een aanhanger is gra�s mits aangekoppeld aan de camper tot 10 meter op de plaats.
Bij meer dan 10 meter afgekoppeld op de parkeerplaats met parkeergeld per dag.

5,00

* Extra personen (max. 5 personen)

* Het hek
U ontvangt een klein mobieltje waarmee u zelf het hek kunt openen bij het verlaten en
binnenkomen van het park. De gebruiksaanwijzing krijgt u mee.
* Recep�e
In de recep�e kunt u brood bestellen (alleen voor zaterdag-/zondagmorgen of in het
hoogseizoen). Tevens vindt u er ijs, frisdrank, diverse levensmiddelen, water, wijn en bier.
En speciale producten voor de camper en gasﬂessen.
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