Camping Petit013 – Prijzen seizoen 2022

De camping is geopend van 1 april tot en met 30 oktober 2022
STANDPLAATS
Prijzen per nacht
Standplaats inclusief twee personen (minimaal 100 m2, 8A stroomaansluiting, afvoer en water
op de plaats, vrij gebruik wifi, afvalkosten, parkeerplaats)
Standplaats – eigen sanitair
€ 27,50
Standplaats – gedeeld sanitair
€ 25,50
Standplaats – mindervalide sanitair
€ 27,50
Toeslag bij verblijf van één nacht
€ 6,50
Prijs voor langere periode dan één week
op aanvraag
Extra persoon vanaf 12 jaar
Extra persoon tot 12 jaar
Extra auto/motor
Prijs per huisdier (maximaal 2 stuks)
Bijzettentje (maximaal 2x3 meter)

€
€
€
€
€

8,5,50
3,2,50
5,-

COMPLEET UITGERUSTE SAFARITENT
Safaritent inclusief twee personen (complete inventaris, gas/water/elektra, vrij gebruik wifi,
afvalkosten, parkeerplaats)
Verblijf voor 2 nachten (tentverhuur minimaal 2 nachten) € 94 per nacht
Verblijf voor 3 of 4 nachten:
€ 84 per nacht
Verblijf langer dan 4 nachten:
€ 79 per nacht
Voor een eventuele derde of vierde persoon brengen we € 20 per persoon per nacht in rekening
(kinderen tot 12 jaar € 8,-).
Voor het handdoeken- en linnenpakket én de schoonmaak rekenen we € 42 per verblijf.
Let op: geen huisdieren toegestaan in de safaritenten.
Voor eventueel koude nachten kunnen we u een heater verstrekken. In april en oktober is dat
gratis in de andere maanden tegen een tarief van
€ 5 per nacht
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Onze reserveringsvoorwaarden
•
•

•
•
•

•
•

Al onze prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief de toeristenbelasting à 3,5%.
Aankomst- en vertrektijden
o Bij een safaritent komt u aan ná 14:00 en vertrekt uiterlijk 10:30.
o Bij een standplaats komt u aan na 14:00 en vertrekt vóór 12:00. In overleg kunt u
later vertrekken tegen een meerprijs van € 9,50.
De aanbetaling is ter grootte van de prijs voor de standplaats of safaritent. U ontvangt
hiervoor van ons een factuur.
Uw reservering is pas definitief na betaling van het aanbetalingsbedrag.
U kunt kosteloos annuleren tot 4 weken voor aankomstdatum. Tot 3 weken voor
aankomst rekenen we bij annulering 25% van de aanbetaling, tot 2 weken 50% en tot
één week voor aankomst 75%. Bij annulering binnen één week voor aankomst dan wel
‘no show’ bent u ons de volledige aanbetaling verschuldigd.
Voor verdere voorwaarden zijn onze Algemene Voorwaarden te raadplegen op
www.petit013.nl.
In onze safaritenten zijn roken en huisdieren niet toegestaan.

We kijken uit naar uw komst!

Arjo en Marion Gerrits
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