
TARIEVEN 2023

KAMPEER
ARRANGEMENTEN

WEEK & WEEKEND
KAMPEREN

ACCOMMODATIES

Kom luisteren 
 naar de stilte...



KAMPEERTARIEVEN PER OVERNACHTING

Basis-/Comfort-
plaats 100 m2

Basis-/Comfort-
plaats 150 m2

Extra  
persoon Elektra Horeca Animatie Zwembad

Periode 2 pers. 2 pers. v.a. 2 jaar

31-03 / 07-04 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

Paasweekend 07-04 / 11-04 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

11-04 / 21-04 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

Meivakantie 21-04 / 07-05 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• •   •   ± 29/04

07-05 / 17-05 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

Hemelvaart 17-05 / 22-05 alleen arrangementen inclusief •• •• ••

22-05 / 26-05 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

Pinksteren 26-05 / 30-05 alleen arrangementen inclusief •• •• ••

30-05 / 08-07 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• ••

Hoogseizoen 08-07 / 26-08 € 38,95 € 48,50 € 5,20 inclusief •• •• ••

26-08 / 01-10 € 31,75 € 40,00 € 5,20 inclusief •• •• •   •   ± 10/09

Alle nachttarieven zijn inclusief gebruik douches, (warm) water, elektra en zwembad, maar exclusief overheidsheffingen.

••    Open        ••    Gesloten        •  •  Beperkt

KAMPEERARRANGEMENTEN

Basis-/Comfort-
plaats 100 m2

Basis-/Comfort-
plaats 150 m2

Extra 
persoon Elektra

Periode 2 pers. 2 pers. v.a. 2 jaar

Aprilmaand 31-03 / 28-04 € 280,00 € 375,00 € 32,50 exclusief

Paasweekend 07-04 / 11-04 € 90,00 € 105,00 € 19,00 inclusief

Meivakantie 7 nachten  
tussen 21-04 en 07-05 € 225,00 € 280,00 € 37,50 inclusief

Hemelvaartweekend 17-05 / 22-05 € 210,00 € 255,00 € 27,75 inclusief

Pinksterweekend 26-05 / 30-05 € 175,00 € 215,00 € 22,75 inclusief

Hemelvaart & Pinksteren 17-05 / 30-05 € 415,00 € 510,00 € 44,50 inclusief

Juni maand 01-06 / 01-07 € 460,00 € 570,00 € 40,50 exclusief

Vroeg zomer 08-07 / 15-07 € 270,00 € 340,00 € 39,50 inclusief

Laat zomer 19-08 / 26-08 € 270,00 € 340,00 € 39,50 inclusief

September maand 26-08 / 01-10 € 347,50 € 432,50 € 29,50 exclusief

Alle arrangementen zijn inclusief gebruik douches, (warm) water, zwembad en overheidsheffingen. 

Overheidsheffing
           € 1,20 p.p.p.n. ****

 
Loge per overnachting (inclusief overheidsheffingen) 
          € 6,40

Trekkerstarief 1 pers.
          € 13,00
 
Dagbezoek per persoon
          € 1,50
 
Voorkeurskosten
          € 10,00

TARIEVEN IN 
ELKE PERIODE

**** Daar bij de samenstelling van deze tarievenlijst dit tarief 
nog niet definitief bekend is, kan dit tafief nog wijzigen.



• Kampeerplaatsen ‘Grasveld’: comfortplaatsen met 10 
ampère elektra, rioolafvoer en CAI.

• Kampeerplaatsen ‘Maisveld’: basisplaatsen met 10 
ampère elektra. Nr. 130 t/m 141 hebben tevens CAI.  

• Alle plaatsen van 150 m2 beschikken ook over een 
eigen watertappunt en 16 ampère elektra. 

Wij verhuren diverse gezellige accommodaties, 
van 4 tot 6-persoons, van eenvoudig tot luxe. 
Kijk voor onze actuele tarieven en verhuurspecials op 
www.ullingsebergen.nl (bij online boeken). 

Reserveren is zowel online mogelijk, als telefonisch (0485-
388566) als per e-mail (info@ullingsebergen.nl).

ACCOMMODATIES

WEEK & WEEKEND
KAMPEERARRANGEMENTEN

01/04 - 21/4, 07/05 - 17/05, 
30/05 - 08/07 en 26/08 - 01/10 Basis-/Comfortplaats 100 m2 Basis-/Comfortplaats 150 m2 Extra persoon Elektra p. kWh

Periode 2 pers. 2 pers. v.a. 2 jaar

(vrijdag 14:00 t/m maandag 12:00 uur) Weekend € 73,50 € 90,50 € 10,50 inclusief

Week € 175,00 € 215,00 € 32,00 inclusief

Alle arrangementen zijn inclusief overheidsheffingen, gebruik douches, (warm) water, elektra en zwembad. 

Algemene extra informatie
• Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
• Bij vertrek na 12 uur kan een toeslag worden berekend.
• Kinderen t/m 1 jaar zijn gratis. 
• HONDEN ZIJN NIET TOEGESTAAN.
• Alle toeristische plaatsen zijn ca. 100 en 150 m2.
• Op de gehele camping kunt u gebruik maken van draadloos 

internet. Op uw plaats kunt u gratis uw krant downloaden en 
gebruik maken van What’s app. Wenst u meer gebruik te maken 
van internet, dan kunt u een abonnement kopen. Er zijn zowel 
1-gebruikers- als familieabonnementen (kosten vanaf € 2,-). 
Kijk voor actuele tarieven op onze website.

• Grasveld 1-77 en Maisveld 130-141 zijn voorzien van 
digitale TV (DVB-T tuner en MPEG-4 vereist). Indien u niet 

over deze vereisten beschikt, kunt u een receiver huren 
(€ 2,50 weekend, € 5,- week en € 10,- maand; zolang de 
voorraad strekt). 

• ACSI acceptatiedata: 31/03-17/05, 22/05-26/05, 30/05-08/07 
en 26/08-01/10.

• ACSI-tarief inclusief 4 ampère elektra


