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Camping Petit013 – Prijzen seizoen 2023 
 
 

 
De camping is geopend van 24 maart tot en met 28 oktober 2023 

 
 
 

STANDPLAATS 
 

Prijzen per nacht  
 
Standplaats is inclusief twee personen (minimaal 100 m2, 8A stroomaansluiting, afvoer en water 
op de plaats, vrij gebruik wifi, afvalkosten, parkeerplaats).  
 

Prijs per nacht voor- en naseizoen 
(mrt-mei & sept-okt) 

hoogseizoen 
(juni-augustus) 

Standplaats met eigen sanitair unit € 29,00 € 32,00 

Standplaats met gedeeld sanitair € 25,50 € 28,00 

Standplaats mindervalide sanitair unit € 29,00 € 32,00 

Extra persoon vanaf 8 jaar € 8,50 € 9,00 

Extra kind tot 8 jaar € 6,00 € 6,50 

Extra auto of motor € 3,00 € 3,00 

Prijs per huisdier (maximaal 2 stuks) € 3,00 € 3,00 

Bijzettentje (maximaal 2x3 meter) € 5,50 € 5,50 

 

In het hoogseizoen reserveren we enkel voor een periode van minimaal twee nachten. 

Tevens hebben wij een groepsruimte ter beschikking die te huur is voor € 50,00 per dagdeel. 

 

COMPLEET UITGERUSTE SAFARITENT 
Prijzen per nacht 
 
We hebben in totaal 4 zeer luxe safaritenten: twee van het type ‘Espace’ voor 2-3 personen met 
een binnenruimte van 20 m2, en twee safaritenten type ‘Grande’ voor 2-4 personen van 25m2 
groot. We verhuren de tenten voor een verblijf van minimaal twee nachten. Is er sprake van een 
enkele ‘tussennacht’ tussen twee boekingen, dan reserveren we ook één nacht. 
De prijs van een safaritent is inclusief twee personen (complete inventaris, gas/water/elektra, 
vrij gebruik wifi, afvalkosten, parkeerplaats) per nacht. 
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Prijs per nacht voor- en naseizoen 
(mrt-mei & sept-okt) 

hoogseizoen 
(juni-augustus) 

Safaritent ‘Espace’ verblijf 2 nachten € 86,50 € 92,00 

Safaritent ‘Espace’ verblijf 3-4 nachten € 80,50 € 86,00 

Safaritent ‘Espace’ verblijf langer dan 4 nachten € 75,00 € 80,50 

Safaritent ‘Grande’ verblijf 2 nachten € 96,50 € 102,50 

Safaritent ‘Grande’ verblijf 3-4 nachten € 86,50 € 92,50 

Safaritent ‘Grande’ verblijf langer dan 4 nachten € 81,00 € 87,00 

Prijs derde c.q. vierde persoon vanaf 8 jaar oud  € 18,00 € 18,00 

Prijs derde c.q. vierde persoon/kind tot 8 jaar € 6,00 € 6,00 

 
Voor uw comfort én om onze bedden te beschermen treft u bij aankomst een compleet 
bedlinnen- en handdoekenpakket per persoon aan. Tevens zijn er keukendoeken en is de 
eindschoonmaak verplicht. Optioneel kiest u een VIP-pakket, waarbij uw bed voor aankomst 
door ons is opgedekt en u verse eitjes van onze eigen kippen in de koelkast vindt. 
 

Prijs per verblijf maart-oktober 

Eindschoonmaak (verplicht) € 30,00 

Bed- en badlinnen per persoon per verblijf (verplicht) € 8,00 

VIP-pakket: opgemaakte bedden en verse eitjes p.p. per verblijf (optie) € 5,00 

 
Let op: roken en huisdieren zijn niet 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 

 
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. 

• Onze Algemene Voorwaarden te raadplegen op www.petit013.nl. 
 
We kijken uit naar uw komst! 
Arjo en Marion Gerrits         v2303 
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