
Recreatieboerderij 't Munnikenhof    prijslijst kamperen 2023 

 

kampeerplaats 2 personen – voorseizoen 7 april – 8 juli  
m.u.v feestdagen 

Per dag € 20,00 

Kampeerplaats 2 personen - hoogseizoen 8 juli  – 26 augustus & 
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 

Per dag € 23,00 

Naseizoen van 26 augustus tot 23 september 
Maand September Arrangement 

Per dag 
Per maand 

€ 20,00 
€ 290,00 

korting svr-donateurs Per dag € 1,00 

elke persoon meer en logé.s Per dag € 4,- 

bijzettentje Per dag € 1,50 

huisdier Per dag € 1,50 

 

Deze tarieven zijn inclusief gebruik van elektriciteit 10 amp. ( niet voor verwarming, boiler of airconditioning), 
douchegebruik, warm afwaswater en parkeren van 1 auto en gebruik van draadloos internet 

 

kampeerhuisje"'t Catsuusje"incl.  max 2 personen Per dag € 50,00 

najaarsprijs  29 augustus - 3 oktober Per dag € 33,00 

elke persoon meer Per dag € 4,- 

 

Deze tarieven zijn inclusief gebruik van elektriciteit , douchegebruik, warm afwaswater 
en parkeren van 1 auto 

 

Voorseizoenplaatsen op aanvraag 

 

Bijkomende kosten   

toeristenbelasting p.p.p.n € 1,30 

gebruik vlonders voor in de voortent Per dag € 1,25 
max p.periode € 25,- 

gebruik draadloos internet Incl. Incl. 

gebruik van stroom voor verwarming , boiler of airconditioning Per dag € 1,50 

extra auto Per dag € 1,50 

gebruik wasmachine incl. waspoeder Per keer € 4,50 

gebruik droger Per keer € 3,50 

bezoekers Per dag € 1,25 

   

 
voorwaarden: de prijzen zijn geldig voor 2023 en zijn incl. btw. 

Betaling: 50% van de huursom kort na reservering. 50% maand voor aankomst. Bij annulering van gereserveerde 
plaatsen hebben wij het recht om de huursom geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. Gebruik van stroom is 

alleen toegestaan voor licht en voor huishoudelijk gebruik en niet voor verwarming.  
Ons kampeerreglement is van toepassing. 

Aankomst- en vertrektijden:  op dag  aankomst vanaf 13:00 uur - op dag van vertrek voor 11:00 uur 


