TARIEVEN TOERISTISCHE PLAATSEN 2022
KAMPEERTARIEVEN

HS*

LS

€ 29,00
€ 26,00
€ 20,00

€ 23,50
€ 22,50
€ 20,00

€ 33,00
€ 30,00
€ 24,00

€ 27,50
€ 26,50
€ 24,00

Tentplaatsen:
Tentje met maximaal 4 personen: geen elektriciteitsaansluiting mogelijk.

€ 16,00

€ 13,00

EXTRA’S:
1. Gemeentelijke en milieutaksen: vanaf de leeftijd van 4 jaar en ouder:
2. Hond (max. 2 honden toegestaan):
3. Douche (systeem met kaart + waarborg):
4. Voorkeursnummer vastleggen (mogelijk voor alle plaatstypes):
4. Onbewoonde nacht:

+ € 0,80 /nacht
+ € 2,00 / nacht
€ 0,05 / 10 sec.
€ 5/boeking
€ 16,00
€ 13,00

Basisplaatsen (plaatsen 201 tot 231)
Standplaats van 100m² voor caravan/auto, camper of kampeertent, max. 6 pers.
Opgelet: water is enkel bij tappunten, elektriciteit kan tot 20 m ver zijn.
Camperplaatsen (plaatsen 232 tot 238)
Verharde plaatsen van 3x8 meter met grasplaats van 3x8 meter ernaast en
bijhorende parkeerplaats in dolomiet vlakbij de plaats voor het stallen van auto
of aanhangwagen, max. 6 pers. Elektriciteit- en wateraansluiting op de plaats.
Ook geschikt voor caravans.
1. Dagprijs Basisplaats / Camperplaats:
2. Seniorentarief Basisplaats / Camperplaats: korting geldt vanaf 55+.
3. Actietarief Basisplaats / Camperplaats ***:
ACSI CC / ANWB CK Europe / Pasar CK Europe / Best Deal.
Comfortplaatsen (plaatsen 249 tot 254)
125m² groot (lengte van 12 meter mogelijk) met elektriciteit- en
wateraansluiting op de plaats, max. 6 pers.
1. Dagprijs Comfortplaats:
2. Seniorentarief Comfortplaats: korting geldt vanaf 55+.
3. Actietarief Comfortplaats ***:
ACSI CC / ANWB CK Europe / Pasar CK Europe / Best Deal.

LANGE TERMIJN TARIEVEN:
Maandtarief Basis / Comfort ** = slechts mogelijk voor maximaal 2 maanden per jaar!
Seizoenplaats (1 april tot en met 30 september):
Maand vroeger komen of langer blijven = enkel mogelijk i.c.m. seizoenplaats!:
Onbewoonde winterstalling = enkel mogelijk i.c.m. seizoenplaats! (1 okt  31 mrt):

€ 675 / 795
€ 480 / 600
€ 1450
+ € 300
+ € 300

ALGEMENE INFO:
Bij alle prijzen is gratis wifi, elektriciteit en water tappen en lozen inbegrepen.
* Hoogseizoen (HS) =
Vanaf 25 mei (Hemelvaartweekend) tot 22 augustus.
** Hoogseizoen voor maandtarief =
Vanaf april tot en met september.
*** Actietarief: Enkel indien u in het bezit bent van een geldige kortingskaart
én tijdens de geldigheidsperiode: 01/1 -15/6 en 22/8 – 31/12.
Camping Houtum is het ganse jaar geopend m.u.v. 15 november tot 15 december.
Van november tot februari zijn er geen verblijven langer dan één maand mogelijk.
De basisplaatsen zijn niet toegankelijk tussen 15 november en 15 februari.
De winterstalling is onoverdekt en enkel voor een afgekoppelde caravan zonder tenten, bergbakken
of andere vorm van aanbouw. Jaarplaatsen met een toercaravan zijn helaas niet mogelijk.

