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Staanplaatsen
Prijs /nacht*

01/04 - 08/07 (1) 
20/08 - 01/10 09/07 - 19/08

Natuurlijk Staanplaats (2) €20 €25

Comfort Staanplaats €23 €28

Comfort staaplaats met afvoer €25 €30

Hondvriendelijke staanplaats (2 honden max) €26 €31

XXL staanplaats €27 €32

Extra persoon (> 2 jaar) €4,20 €4,20

Baby (0-2 jaar) GRATIS GRATIS

Extra tent €1 €1

Wandelarrangement prijs /persoon €7,50 €7,50

TARIEVEN 2022
Staanplaatsen

(1) Met uitzondering van Hemelvaart en Pinksteren.
(2) Let op: Voor dit type kampeerplaats is een Natuurkampeerkaart vereist. Ter plaatse te koop.
*Het basistarief is inclusief 2 personen

Familie staanplaats
Prijs /periode van... tot...

Weekend
vrijdag 14u - zater-

dag 18u

Mid-week
maandag 14u - 

vrijdag 12u
Hemelvaart Pinksteren

Family Staanplaats (3)

(20 personen inbegrepen, exclusief toeristenbelasting, 
6 elektrische banken, barbecue en vuurplaats)
exclusief toeristenbelasting

€395 €170 €830 €670

(3) Niet beschikbaar in de zomer

Groepsplaats
Prijs /nacht

Weekend
vrijdag 14u - zaterdag 18u

Mid-week
maandag 14u - vrijdag 12u

1/2 mid-week
ma-wo of wo-vr

Groepsplaats (4)

(prijs per persoon, exclusief toeristenbelasting): 30 tot 
50 personen maximum

€18,75 €24,60 €15,30

Groepsgebouw reservering verplicht / verblijf €190 €190 €190

Elektriciteit / nacht €2,75 €2,75 €2,75

Hond / nacht €2 €2 €2

(4) Te boeken vanaf 22 april.

CAMPING HARSKAMPERDENNEN
Geopend van 01 april tot 01 oktober 2022



CAMPING HARSKAMPERDENNEN
Houtvester van ‘t Hoffweg 25, 3775 KB Kootwijk  |  Tél. : 0318 - 45 62 72  |  info@harskamperdennen.nl

Hemelvaart Pinksteren Hepi Voorseizoen 
Compleet

Voorseizoen 
t/m Pinksteren Voorzomer Naseizoen September-

maand

Arrangementen
Prijs /periode van... tot...

25/05
30/05

03/06
07/06

25/05
07/06

01/04
26/06

01/04
07/06

09/06
07/07

22/08
01/10

02/09
30/09

Natuurlijk Staanplaats (5) €135 €120 €275 - - - - -

Comfort staanplaats €155 €135 €300 €940 €775 €475 €490 €380

Comfort staanplaats met afvoer €160 €140 €310 €970 €795 €485 €495 €385

Hondvriendelijke staanplaats €165 €145 €320 €985 €800 €490 €500 €395

Staanplaats XXL €165 €145 €320 €995 €825 €490 €510 €400

Extra persoon (> 2 jaar) €20 €16 €25 €20 €15 €20 €20 €10

(5) Let op: Voor dit type kampeerplaats is een Natuurkampeerkaart vereist. Ter plaatse te koop. 

TARIEVEN 2022
Staanplaatsen

CAMPING HARSKAMPERDENNEN
Geopend van 01 april tot 01 oktober 2022


