Tarievenoverzicht
Camping 2022

eldorado

parken

JACHTHAVEN & CAMPING ELDORADO

Seizoensplaatsen van 1 april 2022 tot 1 november 2022
Voor maximaal 6 personen (persoonsgebonden), water en rioolaansluiting en
6 Amp elektra-aansluiting.
Aan het water (AW)		

2.050,-

Witteweg (WW)		

1.700,-

Broekweg (BW)		

1.550,-

Middenterrein (MT)		

1.550,per staanplaats
per staanplaats
volwassenen
kind

145,143,-*
80,50,-

tot 6 meter
Steigerplaats
tot max. 120 kg
Ligplaats op de oever
6 Amp.
Aansluiting elektra (excl. stroomverbruik)
10 Amp.
Aansluiting elektra (excl. stroomverbruik)
16 Amp.
Aansluiting elektra (excl. stroomverbruik)
per kWh.
Tarief elektra
Waterverbruik
tot 5 m3
3
Waterverbruik
per m (vanaf 5 m3)
Parkeerkaart P2 tweede auto seizoen
(bij jachthaven)
Parkeerkaart P2 tweede auto per dag
(bij jachthaven)

350,125,incl.
75,150,0,55*
incl.
5,75,5,-

Milieu- en verzorgingskosten
Gemeenteheffingen
Extra persoon
Extra persoon

Arrangementen

Arrangement excl. toerist.bel.

Voor maximaal 6 personen (persoonsgebonden)
en 6 Amp elektra-aansluiting.

Prijs Toerist. bel.
Voorseizoen 27 maart t/m 9 juli

679,-

75,-

Naseizoen 6 september t/m 1 november 340,-

55,-

Voorseizoenplaats is inclusief 6 personen
en 6 Amp elektra. Incl. Milieu- en verzorgingskosten.
Naseizoenplaats is inclusief 6 personen
en 6 Amp elektra. Incl. Milieu- en verzorgingskosten.

HemelvaartPinksteren

25 mei t/m 6 juni

Bijzonderheden:

275,-

• Op al onze leveringen, diensten en verhuur zijn de
Recron Voorwaarden van toepassing.
• Alle tarieven zijn in euros en inclusief B.T.W.
•  De betaling dient te geschieden in 2 termijnen
conform betalingstermijn factuur; 1e termijn:
eind december, 2e termijn: medio februari.
De stroomstanden en het waterverbruik worden
2x per seizoen door Eldorado opgenomen.

* Prijswijzigingen onder voorbehoud
N.B. Elektra wordt na verbruik afgerekend. 10 & 16 ampère zijn op verzoek
verkrijgbaar
De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet- en drukfouten of kennelijke vergissingen zijn niet bindend.

Wintertarieven
Camping 2022

eldorado

parken

JACHTHAVEN & CAMPING ELDORADO

1 november 2022 - 1 april 2023 (inclusief BTW)
300,-

U mag tijdens de winterperiode alleen in de weekend en reguliere vakanties in uw caravan
overnachten. Toiletgebouw 3 is tijdens de wintermaanden geopend.
Indien u geen gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheid, dan verzoeken wij u al uw
materiaal vóór 1 november 2022 van de camping te verwijderen.

Elektra:

Administratiekosten

per kWh:
inschakelen aardlekschakelaar:
overzicht elektraverbruik:

0,55*
		10,15,-

Voor wijzigingen die na 15 september worden doorgegeven,
brengen wij administratiekosten in rekening.			15,Indien u geen gebruik maakt van bovengenoemde mogelijkheden, dan verzoeken wij u al uw materiaal vóór 1 november 2022 van
de camping te verwijderen. Alle materialen die op die datum nog aanwezig zijn, worden door ons verwijderd en de kosten hiervan worden bij
u in rekening gebracht. U kunt in overleg met onze campingbeheerder afspraken maken over een aangepaste datum. Indien u gebruik
maakt van de wintercamping, dan kan alleen uw caravan met voortent en/of bijzettent blijven staan. Alle overige materialen
dienen te worden verwijderd.

* Prijswijzigingen onder voorbehoud
N.B. Elektra wordt na verbruik afgerekend. 10 & 16 ampère zijn op verzoek
verkrijgbaar.
De informatie in deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Zet- en drukfouten of kennelijke vergissingen zijn niet bindend.

