
 

 

 

Recreatiecentrum Hazeduinen biedt u diverse overnachtingsmogelijkheden. 

Op ons terrein zijn verschillende velden aanwezig waar het aangenaam vertoeven is 

met uw eigen caravan, camper en/of tent met elektra aansluiting en de mogelijkheid tot gebruik 

van het internet. 

Tarieven toeristisch kamperen per nacht 2021 
             1/4 tot 1/07    1/7 tot 1/09  

             1/9 tot 1/11                                    . 

Toerplaats (caravan of tent inclusief 1 auto/ camper/(motor)fiets)   € 7,50  € 8,50 

Partytent/ extra bijzettent             € 2,50  € 2,50 

Per persoon vanaf 12 jaar             € 3,50  € 4,00 

Kinderen 3 tot 12 jaar              € 2,00  € 2,00 

Hond                € 2,50  € 2,50 

Elektra 16 ampère              € 2,00  € 2,00 

Toeristenbelasting p.p              € 1,50  € 1,50 

 

Bovenstaande prijzen zijn per dag  (12.00 uur  - 12.00 uur). Douches € 1,- muntstukken. 
 

Seizoentarief per maand  

eigen caravan tot en met 2 personen – :  

         1/4 tot 1/07     1/7 tot 1/09  

         1/9 tot 1/11                                       .                                  

Exclusief verbruik elektra en toeristenbelasting  € 265,-   € 315,- 

Toeristenbelasting per persoon en per maand    €   45,-   €  45,- 

Voorschot elektra per maand vanaf (€ 0,36 per KWh) €   25,-   €  25,- 

1 Hond (Maximaal 1 hond, zonder toezicht niet mogelijk) €   20,-   €  20,- 

Vakantiechalets  

Tarieven 2021 - - Inclusief kosten voor gebruik gas, water, elektra, internet en eindschoonmaak. 

Exclusief waarborg € 100,- . De chalets zijn geschikt voor 4 personen (geen huisdieren). 

Periode     Week  Midweek Weekend 

Laagseizoen     € 395,-  € 255,-  € 215,- 

Hoogseizoen*     € 465,-  € 305,-  € 265,- 

Vakantie Lodges: 

Tarieven 2021–   

te boeken voor minimaal 2 nachten, exclusief waarborg  € 100,-. Er is ook een lodge waar verblijf 

van een hond is toegestaan € 25,- extra. 

Periode     per nacht     per week 

Laagseizoen     € 74,-  € 395,- 

Hoogseizoen*     € 89,-  € 465,- 

(*Schoolvakanties Nederland en België) 

Optioneel bij te boeken 

Lakenpakket €  10,00 Kinderbed € 12,50, Kinderstoel € 12,50 (vooraf boeken) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tarievenoverzicht 

 

Vakantiewoning Emmahoeve, 6 persoons-tarieven 2021 

Prijzen zijn inclusief gas, water, elektra,  

  

  

Periode     Week   

Laagseizoen     € 554,-   

Hoogseizoen*     € 590,-   

 

 

Verplichte eindschoonmaak € 145,- 
Waarborg   € 250,- 

(*Schoolvakanties Nederland en België) 

  

Optioneel bij te boeken 
 

Lakenpakket €   10,00 
Kinderbed €   10,00 (per week, vooraf boeken) 

Kinderstoel €   10,00 (per week, vooraf boeken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


