
van 01/03 - 31/12

van 29/03 - 28/10 of van 01/03 - 31/12

van 29/03 - 30/09 (of 28/10, alleen op ‘De Hoeven’)

C haletplaatsen
Stacaravanplaatsen
S eizoenplaatsen

Toeristenbelasting 01/03 - 31/12
Toeristenbelasting seizoen
Thuiswonende/studerende >20 jaar
2e opberghuisje (stacaravan)
Bijzettentje tot 7m² (stacaravan of caravan/tent)
Extra m² (stacaravan of caravan/tent)
Extra auto
Bezoekerspas seizoen (auto) 29/03 - 28/10
Bezoekerspas seizoen (auto) 01/01 - 31/12 
Hond seizoen (voorwaarden: www.heigraaf.nl/honden)

€ 299
€ 274
€  73
€   20
€   37
€   16
€   60
€   75
€   90 
€ 113

Verlenging seizoen (stacaravan) excl. €25 toeristenbelasting   € 362 
Verlenging seizoen 30/09 - 28/10* (caravan/tent)    € 147
Verlenging seizoen 30/09 - 28/10 (privesanitair)    € 385
2e gezin, inclusief autopas (chalet)    € 425
2e gezin, inclusief autopas (stacaravan/seizoen)   € 341
WiFi** 01/01  - 31/12 op plaats met CAI (excl. borg modem)   € 159 
WiFi** 01/03  - 31/12 op plaats met CAI (excl. borg modem)   € 144
WiFi** 29/03 - 28/10 op plaats met CAI (excl. borg modem)   €  120
WiFi 29/03 - 28/10 (op plaats zonder CAI)    €  82

Chalet Oud Woudenbergse stijl
Chalet
Stacaravan
Lodgetent
Glamourtent
Caravan/tent: privé sanitair
Caravan/tent: luxe & extra ruim
Caravan/tent: luxe
Caravan/tent: elektra & extra ruim
Caravan/tent: elektra
Caravan/tent: elektra

€ 3.342
€ 3.007
€ 2.022
€ 2.934
€ 2.576
€ 2.574
€ 1.894
€ 1.568
€ 1.894
€ 1.466
€ 1.380

Informeer naar de mogelijkheden
250 m²

110 m²    + grondopp. tot 35 m²  
Informeer naar de mogelijkheden
200 m²

100 m²    + grondopp. tot 35 m², water, riool en CAI, 16 amp
200 m²                    +  grondopp. tot 35 m², water, riool en CAI, 16 amp
100 m²          + grondopp. tot 35 m², water, riool en CAI, 6/10 amp
200-300 m²   +  grondopp. tot 35 m², 16 amp
100 m²          + grondopp. tot 35 m², 16 amp
100 m²          + grondopp. tot 35 m²,  4 amp   

De onderstaande prijzen zijn per gezin. Inclusief thuiswonende/studerende kinderen t/m 20 jaar. Inclusief toegang 
tot het Henschotermeer via persoonsgebonden pasjes.  Exclusief toeristenbelasting en elektraverbruik. Bij een chalet, 

stacaravan, lodge/glamourtent en seizoenplaats met privé sanitair ook exclusief gas- en waterverbruik. 

Overige kosten

* alleen mogelijk op De Hoeven
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