Tarieven 2022
1 maart tot 31 oktober

Heerlijk kamperen in het hart van de Veluwe

Voor een fijne vakantie kom je naar Camping De Helfterkamp!

Dagtarieven

Tarieven kamperen (toeristische plaatsen)

2 pers. excl. toeristenbelasting, elektra en warm waterverbruik

01-03 / 29-04		

€ 22,25

29-04 / 08-05		

€ 25,70

08-05 / 25-05		

€ 22,25

25-05 / 30-05		

Hemelvaart

30-05 / 03-06		

€ 25,70

03-06 / 07-06		

Pinksteren

07-06 / 16-07		

€ 22,25

16-07 / 20-08		

€ 25,70

20-08 / 31-10		

€ 22,25

Extra tarieven, service en diensten
Kampgeld/logé
Kampeerplaats

kind

€ 4,55

volw

€ 5,05

laag

€ 12,15

hoog

€ 15,60

Hond (max 2 per plek)		

€ 2,00 p.d

Toeristenbelasting

eigen kampeermiddel

€ 1,00 p.p.p.n.

verhuur accommodatie

€ 1,15 p.p.p.n.

Trekkerstarief 		

€ 18,50 ex. TB

2 pers., tent, fietsen, excl. TB
Weekendtarief vrij - zo avond

€ 58,65

2 pers., kampeermiddel, incl. TB, enkel in het laagseizoen
Onbewoond kampeermiddel		

€ 12,15

max 3 nachten/ week enkel, in het laagseizoen
Minimaal tarief hoogseizoen

€ 26,70

Elektra per KWh		

€ 0,45

Extra ampère (per 2A per dag. Excl. verbruik)

€ 0,50

Douche/warm water		

€ 0,48/4 min (sep-key)

Wifi

gratis

Digitenne per week		

€ 12,95

Picknicktafel per week		

€ 15,00

Vlonders per verblijf		

€ 6,00/st 1m x2,40m

		€ 3,00/st 0,5m x2,40m

Arrangementen

Arrangementen

Hemelvaart/pinksteren *

De tarieven gelden op basis van het eigen
gezin (thuiswonend), inclusief:
- Toeristenbelasting
- 10 ampere aanlsuiting
- 50 Kwh vrijgebruik/maand
(meerverbruik €0,45/Kwh)
- 1 huisdier

De tarieven gelden voor 2 personen incl.
toeristenbelasting. Extra personen en/of services worden berekend aan de hand van de
geldende tarieven.In deze periode reserveert
u enkel de vastgestelde boekingsdata.
Hemelvaart: 25-05 / 30-05
Pinksteren: 03-06 / 07-06

Andere personen die van uw kampeermiddel
gebruik maken, betalen de geldende tarieven.

Voordeelweken
De tarieven gelden voor 2 personen, inclusief:
- Toeristenbelasting
- 10 ampere aansluiting
- 25 Kwh vrijgebruik/week
(meerverbruik €0,45/Kwh)
- 1 huisdier
- Enkel in laagseizoen periodes

Arrangementen
Vroege vogels

€ 385

01-03 / 23-04

Voorseizoen

€ 915

26-03 / 26-06

Voorseizoen+

€ 955,-

26-03 / 04-07

Meimaand

€ 690,-

23-04 / 30-05

Naseizoen

€ 595,-

27-08 / 31-10

Herfstmaand

€ 385,-

10-09 / 10-10

Herfstmaand+

€ 455,-

10-09 / 17-10

Voordeelweken
v.a. 2 voordeelweken

€ 315

v.a. 3 voordeelweken

€ 425

v.a. 4 voordeelweken

€ 525

v.a. 5 voordeelweken

€ 620

Hemelvaart

€ 138,50*

25-05 / 30-05

Pinksteren
03-06 / 07-06

€ 110,80*

Huurcaravans
Virtuele
tour zie
website

De caravans
Compleet ingericht met dekbedden en
kussens, televisie en een tuinset met parasol.
U moet zelf uw linnengoed meenemen.
De 5-persoons tourcaravan heeft een voortent
van 3x6 meter en een stapelbed voor 3
kinderen. Deze caravan heeft géén douche.
Aankomst v.a. 15:00 uur, vertrek voor 10:30 uur.
De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting
€ 1,15 p.p.p.n.
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan.

BOEKINGSPERIODEN SEIZOEN 2022

Weekend / midweek		

4-5 pers.

6 pers.

01-03/ 15-04

weekend

€ 210

€ 250

midweek

€ 240,-

€ 270,-

15-04 / 19-04

Pasen

€ 295,-

€ 340,-

19-04 / 29-04

weekend

€ 240,-

€ 280,-

midweek

€ 265,-

€ 295,-

06-05 / 25-05

weekend

€ 240

€ 280

midweek

€ 265

€ 295

25-05 / 30-05

Hemelvaart

€ 420

€ 495

30-05 / 03-06

weekend

€ 240

€ 280

midweek

€ 265

€ 295

03-06 / 07-06

Pinksteren

€ 350

€ 400

07-06 / 15-07

weekend

€ 240

€ 280

midweek

€ 265

€ 295

19-08 / 16-09
16-09 / 14-10
14-10 / 21-10

weekend

€ 240

€ 280

midweek

€ 265

€ 295

weekend

€ 210

€ 250

midweek

€ 240

€ 270

weekend

€ 240

€ 280

midweek

€ 265

€ 295

weekend

€ 210

€ 250

midweek

€ 240

€ 280

Week 		

4-5 pers.

6 pers

01-03 / 15-04		

€ 415

€ 515

19-04 / 29-04		

€ 445

€ 555

29-04 / 06-05

€ 495

€ 585

06-05 / 25-05		

€ 445

€ 555

07-06 / 15-07		

€ 445

€ 555

15-07 / 19-08		

€ 660

€ 780

19-08 / 16-09		

€ 445

€ 555

16-09 / 14-10		

€ 415

€ 515

14-10 / 21-10

€ 445

€ 555

€ 415

€ 515

21-10 / 31-10

meivakantie

herfstvakantie

21- 10 / 31-10		

Bungalow

De bungalow
Compleet ingericht met dekbedden
en kussens, televisie, combimagnetron,
Senseo-apparaat en vaatwasser.
Tevens is de bungalow voorzien van
een tuinset met parasol. U moet uw
eigen linnengoed meenemen. Er zijn
maximaal 2 huisdieren toegestaan.
Aankomst v.a. 15:00 uur, vertrek voor
10:30 uur.
De prijzen zijn exclusief
toeristenbelasting € 1,15 p.p.p.n.
Roken is niet toegestaan.

Virtuele
tour zie
website

BOEKINGSPERIODEN SEIZOEN 2022

Weekend / midweek		
01-03/ 15-04

weekend

€ 325

midweek

€ 335

15-04 / 19-04

Pasen

€ 430

19-04 / 29-04

weekend

€ 355

midweek

€ 375

06-05 / 25-05

weekend

€ 355

midweek

€ 375

25-05 / 30-05

Hemelvaart

€ 575

30-05 / 03-06

weekend

€ 355

midweek

€ 375

03-06 / 07-06

Pinksteren

€ 460

07-06 / 15-07

weekend

€ 355

midweek

€ 375

19-08 / 16-09
16-09 / 14-10
14-10 / 21-10
21-10 / 31-10

weekend

€ 355

midweek

€ 375

weekend

€ 325

midweek

€ 335

weekend

€ 355

midweek

€ 375

weekend

€ 325

midweek

€ 335

Week 		
01-03 / 15-04		

€ 540

19-04 / 29-04		

€ 620

29-04 / 06-05

€ 660

meivakantie

06-05 / 25-05		

€ 620

07-06 / 15-07		

€ 620

15-07 / 19-08		

€ 925

19-08 / 16-09		

€ 620

16-09 / 14-10		

€ 540

14-10 / 21-10

€ 620

herfstvakantie

21- 10 / 31-10		

€ 540

ALGEMENE INFO
RESERVEREN

Reserveren in het laagseizoen kan vanaf 3 nachten of 1 weekend. In hoogseizoen periodes kunt u reserveren vanaf 7 overnachtingen (za-za). In deze
periode hanteren wij een minimaal tarief van € 26,70. De tarieven voor de
toeristische plaatsen gelden vanaf de dag van aankomst tot de volgende
dag 12 uur. Aankomst op de camping is altijd na 13 uur, vertrek voor 12 uur.
Aankomst bij de verhuuraccommadaties is na 15 uur, vertrek altijd voor
10:30 uur. Eén bijzettentje van max 4m² is toegestaan in overleg.
Onze verhuuraccommodaties hebben vaste aankomst- en vertrekdagen.

BETALING/ANNULERING

Bij een deﬁnitieve boeking vragen wij u 50% aan te betalen binnen 14 dagen
na de reservering en het restant 2 weken voor aankomst. De Helfterkamp
hanteert de Europeesche Verzekeringen voorwaarden en raadt u aan om
een annuleringsverzekering af te sluiten. Zie website.

ONDERHOUD PLEK

Alle gazons op de camping worden door ons keurig onderhouden, maar
rondom uw tent of caravan kunnen wij helaas geen gras maaien. Bij de
receptie kunt u gereedschap lenen om dit zelf netjes bij te houden.

BEZOEKERS

Dagbezoek dient zich te melden bij de receptie. Het tarief is € 1,00 p.p.p.d.
De auto dient u te parkeren op de bezoekersparkeerplaats.

WIJZIGING BOEKING

In voorkomende gevallen behouden wij het recht u over te boeken naar
een andere kampeerplek c.q. andere accommodatie.

NACHTRUST

Op Camping de Helfterkamp verblijven veel mensen die de rust opzoeken
en/of gezinnen met kinderen. Daarom hanteren wij op onze camping de
regel na 22 uur rustig en na 23 uur stil.

HUISDIEREN

Op onze kampeerplekken en in de bungalow zijn 2 huisdieren toegestaan.
In de stacaravans en de tourcaravan zijn huisdieren niet toegestaan.

SCHOONMAAK VERHUURACCOMODATIE

Wij hanteren geen schoonmaakkosten. Laat alles dus netjes, schoon en
opgeruimd achter voor de volgende huurders. Materialen zijn aanwezig.
Indien er iets stuk gaat gelieve dit te melden bij de receptie.

NIET TOEGESTAAN

Partytenten, open vuur en voetballen zijn op de velden niet toegestaan.
In de verhuuraccommodaties is roken niet toegestaan.

Tekstwijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VOOR EEN FIJNE VAKANTIE
KOM JE NAAR CAMPING
DE HELFTERKAMP

Gortelseweg 24, 8171 RA Vaassen - www.helfterkamp.nl

Gortelseweg 24
8171 RA Vaassen
Nederland
T. +31(0)578 571 839
E. info@helfterkamp.nl
www.helfterkamp.nl
VOLG ONS OP

