
Camping Prijslijst 2022 
 
 
Algemene informatie 
De camping is geopend van 26 maart 2021 tot 29 oktober 2022. 
De tarieven zijn per overnachting en gelden tot de volgende dag 11.00 uur, bij later vertrek wordt 50 % van het nachttarief berekend (dit kan alleen in 
overleg). 
De kampeerplaats kunt u op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur in gebruik nemen.  
De aankomst/vertrekdag kan op elke willekeurige dag van de week vallen (m.u.v. 09-07-22 tot 27-08-22 dan alleen aankomst/vertrek op zaterdag). 
Tijdens Pasen, Hemelvaart & Pinksteren reserveren wij uitsluitend arrangementen. De bijbehorende tarieven gelden voor maximaal 4 personen. 
Alleenreizende jongeren worden op ons terrein niet toegelaten. 
Wij berekenen geen administratiekosten. 
 

Toeristisch kamperen 
 
Inclusief:  
 
* kampeerplaats 125 tot 150 m2 
* één kampeermiddel, één gezin met inwonende kinderen 
* maximaal één bijzettentje van max. 4 m2.  
* één auto op een parkeerterrein dichtbij de kampeerplaats (veld A, B, C en E) of op de kampeerplaats (veld D) 
* elektra aansluiting, 6 of 10 Amp (comfortplaats), elektrische verwarmingsapparaten zijn niet toegestaan 
* kabel t.v. aansluiting (Veld A, B, C, E en deels op D). Pas op: tv-toestel moet geschikt zijn voor DVB-T HD 
* vrij gebruik van warme douches en warm water 
* vrije toegang tot het strandbad, roeivijver, visvijver en het vrij gebruik van de waterfietsen (borg) en tennisbanen 
* vrij gebruik van Wifi, (niet overal beschikbaar) 
 
Tarieven     Laagseizoen     Hoogseizoen (09-07-22 /27-08-22), vakantieperiodes 
per overnachting                                    & feestdagen (lange weekenden)  

   
Kampeerplaats incl. 2 personen* € 24,75 € 29,50 
Kampeerplaats incl. 3 personen* - 29,25 - 34,00 
Kampeerplaats incl. 4 personen* - 33,75 - 38,50 
Kampeerplaats incl. 5 personen* - 38,25 - 43,00 
Kampeerplaats incl. 6 personen* - 42,75 - 47,50 
Comfortplaats  incl. 2 personen* - 28,75 - 30,50 
Comfortplaats a/h water incl. 2 personen* - 31,25 - 36,00  
Logé - 6,50  - 7,50 
Kampeerplaats onbewoond (geen elektra, stekkers eruit!) - 12,50 - 14,50 
Fietskampeerder(ster) p.p. incl. plaats (geen elektra) -  14,00 - 16,00 
Huisdier p.n. (hoogseizoen max. één, anders max. twee) - 2,50 - 2,50 
Recreatie heffingen p.p.p.n.  - 1,55 (o.b.v. 2021) - 1,55 (o.b.v. 2021) 
 

Seizoenplaatsen Kampeerarrangementen 
 
Inclusief: Inclusief: 
 
● kampeerplaats 125 tot 150 m2 ● kampeerplaats 125 tot 150 m2  
   (persoonsgebonden en niet overdraagbaar)    (persoonsgebonden en niet overdraagbaar) 
● één kampeermiddel met maximaal één bijzettentje van 4m2 ● één kampeermiddel met maximaal één bijzettentje van 4 m2 
● max. 4 inwonende personen van het eigen gezin (logés zie boven) ● max. 4 inwonende personen van het eigen gezin (extra pers. € 40,-- per mnd) 
● één auto dichtbij (veld A, B, C, E) of op de kampeerplaats (veld D) ● één auto dichtbij (veld A, B, C, E) of op de kampeerplaats (veld D) 
● elektra aansluiting 6 of 10 Amp, géén elektrische verwarming ● elektra aansluiting 6 of 10 Amp, géén elektrische verwarming toegestaan 
● kabel t.v. aansluiting (niet op alle plaatsen, zie boven) ● kabel t.v. aansluiting (niet op alle plaatsen, zie boven)  
● vrij gebruik van warme douches en warm water ● vrij gebruik van warme douches en warm water 
● toegang tot het strandbad, roeivijver, visvijver en het ● toegang tot het strandbad, roeivijver, visvijver en het  
   vrij gebruik van de waterfietsen (borg) en tennisbanen ● vrij gebruik van de waterfietsen (borg) en tennisbanen 
● vrij gebruik van Wifi ● vrij gebruik van Wifi 
    
Volledig seizoen** 26 mrt -  29 okt €   1870,- Aprilmaand ( incl. Pasen) 26 mrt - 30 apr €      365,- 
Voorseizoen *** 26 mrt -   2 juli € 1045,- Paasweekend ( 4 nachten ) 15 apr - 19 apr €      135,- 
Hoogseizoen lang (9 weken) 2 jul – 3 sept              €  1265,- Meimaand (incl. Hemelvaart) 30 apr -  30 mei €      475,- 
Hoogseizoen kort ( 6 weken)  6 weken juli/aug €  1125,- Mei vakantie ( 7 nachten) 30 apr -14 mei  variabele week €      275,- 
Naseizoen lang*** 27 aug  -  29 okt         €   615,- Hemelvaart en Pinksteren (13 nachten) 25 mei - 7 juni €      350,- 
      Hemelvaart weekend ( 5 nachten ) 25 mei - 30 mei €      175,- 
Bijbetaling comfortplaats  per maand €       40,- Pinkster weekend ( 4 nachten) 3 jun -  7 jun €      140,- 
Bijbetaling comfort a/h water per maand  €       60,- Junimaand (incl Pinksteren) 30 mei -  2 jul €      475,- 
       Voorjaar  7 jun - 9 juli  €      400,- 
       Septembermaand 27 aug -  1 okt €      430,-  
       Oktobermaand 1 okt  -  29 okt €      275,- 
       Bijbetaling comfortplaats  per dag   €       4,00 
      Bijbetaling comfortplaats a/h water per dag   €       6,50 
       
*     kinderen 0 & 1 jaar zijn gratis       
**   elektraverbruik tot 300 KWh per seizoen is vrij (€ 0,30 KWh)           
*** elektraverbruik tot 150 KWh per voorseizoen is vrij (€ 0,30 KWh) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Algemene Informatie 
 
 
 Receptie De receptie is geopend maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur. 
  Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur, Zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. 

 In het hoogseizoen en op feestdagen gelden andere openingstijden. Buiten het seizoen in het weekend beperkt 
geopend. 

      Witte Vennen App Download gratis de Parc de Witte Vennen app in de Appstore of Google Play. 
  In de app vindt u alle informatie van en over het park. 
 Toegangspoort Bij aankomst ontvangt u een slagboompasje. Op uw reserveringbevestiging heeft u al € 20,- borg voldaan 

 Bezoek Bezoekers kunnen hun auto parkeren op het gasten parkeerterrein, de groenstrook parallel aan de Sparrendreef 
(zie bord P). Bezoekers dienen zich bij de receptie te melden en entree te betalen ( € 2,00 p.p.p.d. en op 
stranddagen € 5,- p.p.p.d.. Kinderen 0 & 1 jaar gratis en huisdieren € 1,25 p.h.p.d. ).  

 Honden Honden worden op ons Parc toegelaten mits aangelijnd. Pas op: 1 hond toegestaan, 2e op aanvraag.  
  Wanneer u met uw hond wandelt of deze uitlaat dient u een schepje met een zakje bij u te dragen en hier ook in 

voorkomende gevallen gebruik van te maken. Honden mogen geen overlast veroorzaken. 
 Loungecafé Het loungecafé is gedurende het hoogseizoen extra geopend. Raadpleeg de app voor de exacte openingstijden  
 Sauna De sauna is uitsluitend toegankelijk voor parkgasten 12+. Kinderen tot 16 jaar enkel toegang onder begeleiding 

van een volwassene. 
 Wasserette De wasmachine en droogautomaat werken op munten welke te koop zijn op de receptie. 
  Wasmachinemunt incl. waspoeder € 4,50, droogmunt € 3,00. Er is een strijkijzer aanwezig. 
  De openingstijden van de wasserette zijn gelijk aan die van de receptie. 
 Fietsen/Skelter Op de receptie kunt u fietsen huren à € 9,50 per dag of  € 25,- weekend, € 45,- per week. Skelter à € 6,- per dag. 
 Tennisbaan De tennisbanen zijn vrij te gebruiken. Rackets en ballen zijn te huur voor € 3,- per uur (2 sets). 
 Waterfietsen De waterfietsen zijn vrij te gebruiken door personen die in het bezit zijn van een zwemdiploma. Maximaal 2 

personen per waterfiets. Nb. Zie reglement steiger. Borg is € 5,- 
 Kanohuur Tweepersoonskano’s zijn te huur bij de receptie voor € 5,- per uur. Zwemvesten zijn verplicht en gratis 

verkrijgbaar. Kano’s mogen alleen op de grote plas varen. Zwemdiploma vereist. 
 Zwemmen Het strandbad is geopend van 1 mei tot 30 september. Zwemmen is op eigen risico. Er is geen toezicht. 
 Snackbar strandbad Bij goed strandweer is de snackbar bij het strand geopend. 
 Recreatieplas Zwemmen in de grote plas is verboden omwille van uw eigen veiligheid. Surfen, bootjes (zonder motor) zijn wel 

toegestaan. Zwemdiploma vereist. 
 Vissen Vissen in de grote plas is toegestaan. Wel dient u zich te houden aan het visreglement wat hangt bij de steiger. 
 Recreatieactiviteiten In het hoogseizoen is er een gevarieerd recreatieprogramma. 
 Internet Vrij gebruik van Wifi via masten. Wachtwoord verkrijgbaar bij de receptie. 
 Nachtrust Het dient ’s avonds na 23.00 uur rustig te zijn en na 24.00 uur dient het stil te zijn. 
 Huisregels Alle op Parc de Witte Vennen aanwezige personen dienen zich aan de Recron voorwaarden, 
  geldende reglementen en aanwijzingen van onze medewerkers te houden.  
 TV signaal  Op het park wordt een eigen TV signaal uitgezonden en verdeeld naar de verschillende kampeerplekken.  
   Uw TV dient te beschikken over DVB-T. DVB-T modems zijn ook te huur voor € 15,- per verblijf bij de receptie. 

 TV kijken via uw eigen abonnement is niet mogelijk via onze kabelaansluiting tenzij u beschikt over een eigen
 schotelantenne. Er zijn enkele kampeerplekken zonder kabelaansluiting.    

 
 

 Reservering 
 
 U kunt een kampeerplaats online, telefonisch of ter plaatse reserveren. Na de reservering ontvangt u een bevestiging per mail..  
      De aanbetaling bedraagt 50 % van het huurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Het restant dient 6 weken voor aankomst  
      betaald te zijn. U ontvangt een betalingsbevestiging per mail. 
  

   Annulering 
      Bij een eventuele annulering worden de “Recron-voorwaarden voor toeristische plaatsen” gehanteerd. 
 
 

  
  

De medewerkers van Parc de Witte Vennen heten u van harte welkom en wensen u een prettig verblijf toe. 
 
 
 
 
 
Prijslijst 2022 (wijzigingen en drukfouten voorbehouden).  

 
Extra’s (indien van toepassing)  
 
Waarborgsom  : €  20,00 per slagboompasje 
Waarborgsom  : € 20,00 voor een verloopsnoer naar eurostekker of een antenne verlengkabel 
Huisdier (seizoen) : € 110,00 per huisdier per seizoen of € 35,- per maand (max. 1 huisdier) 
  


