Dagtarieven standaardplaats - 1 april tot 31 oktober 2021

Hoog1

Laag2

Geldig vanaf 13:00u tot de volgende dag 12:00u
Staanplaats (2 pers. 1 kampeermiddel, max . 1 auto, elektra 6 amp., eventueel 1
€26,00
€21,00
bijzettentje. Exclusief €0,75 toeristenbelasting p.p.p.n.)
Camper <7,5m (2 pers., elektra 6 amp., exc., Exclusief €0,75 toeristenbelasting p.p.p.n.) €26,00
€21,00
Kinderen 0 t/m 12 jaar
€3,60
€3,10
Extra persoon > 13 jaar
€6,00
€5,00
Hond
€3,25
1 persoon tarief (staanplaats, kampeermiddel, max. 1 auto, elektra 6 amp. Exclusief
€22,00
€18,00
€0,75 toeristenbelasting p.p.p.n.)
Leegstandtarief (24 uur aaneensluitend niet aanwezig, max. 3 nachten per week. Niet
€20,00
€8,00
van toepassing bij arrangementen)
Hoogseizoentarief geldig in periode meivakantie (30/4 tot 24/5) en zomervakantie (9/7 tot 27/8)
2 Laagseizoentarief: Geldig buiten de meivakantie en zomervakantie (dus ook tijdens Pasen en herfstvakantie)
Reserveringskosten: €2,50 per plaats - Reserveren is mogelijk voor minimaal 2 nachten in het laagseizoen / 3 nachten in
het hoogseizoen. Op plaatsnummer reserveren kan bij een verblijf van minimaal 3 nachten. (plaatsnummer kan in een heel
uitzonderlijk geval afwijken van het gereserveerde nummer)

Alle prijzen, evenals de berekening van de bevestiging/rekening, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten.
Op alle gemaakte reserveringen zijn de RECRON voorwaarden van toepassing. Downloaden kan via onze website via de
knop Prijzen - Voorwaarden, of stuur ons een email.
•
•
•
•
•
•

WIFI – Code te koop op receptie, ontvangst op gehele terrein.
15 minuten per dag gratis per apparaat.
o 1 dag/24uur: €3,50 –2 dagen: €6,50 – 3 dagen: €9 – 1 week: €15 – 2 weken: €20 – 1 maand: €25
TV ontvangst
o Wij verhuren Digitenne van KPN (beperkte voorraad) €2,50 per dag / €15 per week
Douchemunten
o €0,60 voor 5 minuten douchen, verkrijgbaar in de receptie.
Broodbestelservice – in de receptie, dagelijks mogelijk.
Bezoek
o Dagbezoeker (uiterlijk aanwezig tot 22:00u): Volwassene €1,00 – Kind €0,50 –
Hond €3,25 (alleen toegestaan na overleg)
o Bezoek blijft langer dan 22:00u dan rekenen we het logeertarief

•

Aankomst mogelijk tussen:
o 13:00u tot 17:45u
o 19:00u tot 19:30u
o Aankomst tussen 19:00u en 19:30u? Bel ons dan even.

•

Vertrek vóór 12:00u
o Vertrek na 12:00u of aankomst voor 12:00u (indien mogelijk): €1,50 per uur extra
o Afrekenen minimaal 1 dag vóór vertrek, tijdens de openingstijden van de receptie.

•

Openingstijdens receptie:
o 8:45u* tot 12:00u (zondag vanaf 09:30u)
o 13:00u tot 17:00u
o 19:00u tot 19:30u
Slagboom en poort gesloten, dus geen autoverkeer mogelijk, tussen 22:30u en 7:30u

Tarieven:
Alle arrangementen zijn persoonsgebonden en
Inclusief:
• 2 personen, voor kinderen en/of hond geldt
voor arrangementen een extra voordelig
arrangementtarief op aanvraag. Er mogen
maximaal 6 personen verblijven per plaats.
• Standaard Kampeerplaats
• Elektriciteit 6 ampère. Vroege vogels, voor/
naseizoen en september of oktobermaand
arrangementen worden bemeterd.
Arrangementprijs = inclusief 50 kWh per
maand. Meerverbruik €0,40 per KWh.
• Kampeermiddel + eventueel 1 klein (2m x
2m) bijzettentje.
• 1 motorvoertuig, een eventuele 2de auto
parkeren buiten ons terrein.
• op het niet afnemen van een van de
bovenstaande 5 punten, kan geen reductie
berekend worden.
Prijzen zijn exclusief:
• Douchemunten á €0,60 voor +/- 5
minuten heerlijk douchen.
• Extra personen meer dan 2.
• Hond: prijs op aanvraag.
• Bezoek: tot max. 22:00u = €1,- per
persoon, kind €0,50
• Logees = bezoek welke langer blijft
dan 22:00u = logeertarief, logees
voor 20:00u melden
• Annuleringsverzekering, niet mogelijk
via ons af te sluiten. Kan
bijvoorbeeld via uw eigen
verzekering of de ANWB of RECRON

Extra mogelijk:
• Digitenne: €15,- per week of €2,50 per dag
(beperkte voorraad).
• WiFi. 15 minuten per dag per apparaat gratis.
Meer wifi nodig: voucher met code te koop
via onze receptie. Het creëren van een eigen
wifi netwerk op ons systeem is niet
toegestaan ivm storing Wi-Fi ontvangst
overige gasten.

Arrangementen 2021
Voorseizoen 2021

Niet meer
mogelijk

1 april 9:00u –4 juli 12:00u

(incl. 150 kWh)

TB* = €22,50 voor 2 personen

TB* = speciaal bedrag toeristenbelasting
2 personen
voor arrangementen voor hele periode
Arrangementen
Prijs:
Kind:
Pers.
Hond
voor 2 personen
Incl. of <12 jaar >12 jaar
excl.
elektra
Vroege vogels
Incl. 50 31,—
50,-30,-1april 9:00u
KWh
30 april 12:00u

€389,

Lente /mei

Incl.
Elektra

arrangement
30 april– 30 mei

Incl.
Elektra

September
arr. 1 sept – 30

Incl. 50
KWh

Na-seizoen

1 september.
31 okt. 12:00u.

90,—

47,--

46,50

75,--

37,--

46,50

75,--

37,--

31,—

50,--

32,--

46,50

75,--

42,--

€610,

Juni maand:
1 juni – 30 juni

sept.
Oktobermaand
1 okt. - 31 okt.

54,—

€438,
€438,
Incl. 50
KWh

€372,
Incl.
100
KWh

€545,

Hemelvaart en/of Pinksteren
Prijs: (2 pers. All-in) Kind:

Pers.

Hond

€20,50

€33

€17,50

€16,50

24,50

€14,50

€41,--

€59

€37,50

(0-12 jaar)

Hemelvaart
12 mei – 17 mei
*€146
Pinksteren
21 mei – 25 mei
*€118,50
Hemelvaart +
Pinksteren
12 mei – 25 mei
*€328,50

(>12 j.)

*De prijzen van Hemelvaart en/of Pinksteren zijn

exclusief €2,50 reserveringskosten per plaats en
exclusief €0,75 toeristenbelasting per persoon per
nacht

Ø

Vanaf 1 April 2021 kunt u reserveren voor 2022. Dat is
zeker aan te raden voor het voorseizoen. Wie het eerst
komt…………Iedere gast, oud of nieuw heeft zo gelijke
kansen.
Ter verdere info:
Uw bezoek/logee mag niet met de auto op het
terrein!
Is uw bezoek slecht ter been dan haalt u ze op met
uw eigen auto van buiten het terrein.
Bezoek/logee veel te sjouwen? Er staat een
bagagekar klaar bij de ingang van de camping.
Uw eigen auto (1) mag naast uw caravan staan.
Bij aankomst helpen wij u graag uw caravan op de
plaats zetten, kleine moeite groot plezier.

extra info Hemelvaart/Pinksteren:
De aankomst/vertrek data van Hemelvaart en/of
Pinksteren zijn ruim genomen zodat iedereen de
zondag na Hemelvaart zo laat kan gaan als hij zelf
wil eventueel zelfs de maandagochtend pas.
Ook 2de pinksterdag hoeft men niet te haasten maar
kan men lekker langer blijven of zelfs
dinsdagochtend pas vertrekken.
Dagen extra voor of na He/Pi perioden bijboeken
kan tegen laagseizoentarief.

Partytenten zijn niet toegestaan.
Voortenten:
Voortentdiepte max. 3.50m.
Voortent + luifel max. 5.50m diep.
Voortent + luifel met extra zijwanden in luifel =
dubbele diepe voortent is niet toegestaan .
Onderhoud plek:
Heeft u een arrangement van 4 weken of langer dan
vragen wij u het gras waar wij met de grasmaaier niet
bij kunnen, rondom uw tent en caravan te knippen .
Materiaal hiervoor is te leen via de receptie.

Betaling van de arrangementen:
50% voor 1 januari 2021 of binnen 14 dagen na
reserveren. Het restant bij aankomst, pinnen is
mogelijk.
Bij annuleren, latere aankomst of voortijdig vertrek
wordt door ons geen terugbetaling gedaan.
Wij hanteren de RECRON voorwaarden en
adviseren u een annuleringsverzekering af te
sluiten.
Dat kan via uw eigen verzekering of de ANWB of ga
naar www.recronservice.nl en sluit daar uw
annuleringsverzekering af.

Heeft u vragen of wilt u reserveren? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen. Reserveren kan ook eenvoudig
via onze website!
Alle informatie en prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen/datawijzigingen en typefouten.

Graag tot ziens op Warnsborn!
Felix en Margo, Bas en Lotte
Bakenbergseweg 257, 6816 PB Arnhem
026 44 234 69
e.mail: info@campingwarnsborn.nl
Internet: www.campingwarnsborn.nl
Bankrekening: IBAN: NL41RABO0110448561 BIC: RABONL2U Bank: Rabobank

