“Fazantenhof”

bv

Natuurcamping
Toeristische plaats A:>12.30 V:<11.30u. Seizoenplaats van >1-4 <15-10 = 6 mnd.
recreatief/pers.gebonden.
Caravan, vouwwagen of L-tent <6m
Caravan of camper fors & zwaar > 6 -7,5m

8,75 a
10,50

Caravan met 2 volw.
& 1 pers.auto

Aansluiting & basis verbruik
6Amp.elektra incl 21%btw
Middenplts M- tent (3-4p)
Midden plts trekkerstentje (1-2p)

2,80 a
4,20
7,25
5,50

Volwassen persoon 12-99 jaar
Kind 4-11 jaar
Kind 0-3 jaar

(88,35)
(90,41)

1070,00a
1095,00

Aansluiting en basis verbruik
6 ampere electra (incl 21 % btw
bijzet-tentje (max 5m2)op de plaats

(39,92)
(45,99)

230,00 a
265,00
0,00

4,20*
3,00*
2,00*

Extra volw.persoon
Kind 4 t/m11 jaar
Kind 0 t/m 3 jaar

(19,00)
(7,84)
(5,37)

230,00*
95,00*
65,00*

Huisdier (aangelijnd !)
Parkeren Auto

2,00
2,20

Flitsbezoek < 2,5uur of kind <12jr
Dagbezoek volw. (9.30-21.30 uur)

2,20
3,20

Huisdier ( aangelijnd !)
(5,37)
2 e auto
(2,98)
Pyamaplek tour-caravan (2-10/30-3) (19,00)
Winterplaats (1/14-10/30-3)
(21,88)
**) Exclusief elektra (obv tally) en tour tax

*) excl toeristenbelasting (btw vrij) ca.
Reserveringssom: = 1e nacht
tentplaats
kantplaats
Bij annulering administratie kosten:
Bij meer dan 3 termijnen of na 30 Mei

1,00*
20,00
25,00
7,50

Dagprijsindicaties: incl tax en douche
Trekkerstentje 1 pers. (fiets/voet)
Medium tentje 2 pers. & auto

11,20
20,85

Caravan & auto,2 pers.-hond & elektra

28,75

*)

65,00
35,00
230,00
265,00**

Excl.w-water(0,20) douchemunten (0,50)
Reserveringssom 170,-230,-- indien met stalling
Bij annulering % conform branche regels
Arrangementen en seizoensplaatsen (1/4) zijn
bij Vooruitbetaling verschuldigd.
Maandprijzen en arrangementen worden
op basis gebruik voor u samen gesteld.
Hemelvaart-Pinksteren (min 2 n)
muv trekkerstentjes * en > 3 nachten
Hemelvaart & Pinksterarrangement.obv 7 n
+ 5 x plts 2pers – cv/cm en electra gebruik

Toeslag
Dagdeel !
240,00 *

Ter reservering gaarne een e-mail met naam-huisnr-postcode, geboorte-& aankomst datum en tijdsindicatie
Naar info@campingfazantenhof.nl. omschrijven kampeermiddel/mover (?) meldt hond en/of kinderen aub.
Voor een seizoen- of deeltijdplaats maak ik graag kennis met U, geef - op afspraak - een rondleiding m.b.t. de
Plaats mogelijkheden /-keuze en maak een offerte op maat.
Reguliere receptietijden : ma-(muv feestdagen, zie overige dagen) en di 11.30-13.00 en op basis reservering
wo-do-vr-zat-zo : 11.30-13.00 & 16.30-18.30.
Attn Geen PIN - Betaling uitsluitend met eigen app of contant - afwezig :Bospost: “plts kaartje en smsje”
Achter Karnemelksweg 1a – 3739 LA Hollandsche Rading(grens Utrecht-Noord Holland
Beheer Tel: 0610484896 www.campingfazantenhof.nl of info@campingfazantenhof.nl
NL60 INGB 000 93.14.820 tnv Fazantenhof bv - btw nr.NL0036.75.956.B01 - KvK nr. 300.29.848

