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SEIZOENPLAATSEN 2022 
 

Wilt u een heel seizoen op Camping de Duinhoeve verblijven, dan bieden wij seizoenplaatsen aan geschikt 
voor caravans en campers. Het kampeerseizoen loopt van 24 maart tot 30 oktober 2022.  
 

Standaard seizoenplaats 
Een standaard seizoenplaats is een plaats van 80-100 m² met een stroomaansluiting 10A (2300 W) op de 
plaats en gratis Wifi. In de buurt van de plaats is een watertappunt te vinden. Voor een standaard 
seizoenplaats betaalt u €1975,00 inclusief elektra verbruik en exclusief voorschot toeristenbelasting van 
€347,80.  
 
De volgende locaties zijn beschikbaar: 4041, 4042, 4102 (enkel beschikbaar in 2022!) 
 
Comfort seizoenplaats 
Een comfort seizoenplaats is een plaats van 80-100 m² met een stroomaansluiting van 10A (2300 W), gratis 
Wifi, televisie-aansluiting (digitaal signaal) en eigen wateraansluiting en afvoer. Voor een comfortplaats 
betaalt u €2050,00 exclusief voorschot toeristenbelasting van €347,80,00 en voorschot energie verbruik van 
€100,00, welke aan het einde van het seizoen wordt verrekend met een energienota. 
 

Geen plaatsen meer beschikbaar. 
 
Comfort seizoenplaats XL 
Een comfort seizoenplaats XL is een plaats van 135-150 m² met een stroomaansluiting van 10A (2300 W), 
gratis Wifi, televisie-aansluiting (digitaal signaal) en uw eigen water- en rioleringsaansluiting.  Voor een 
comfortplaats XL betaalt u €2275,00 exclusief voorschot toeristenbelasting van €347,80 en voorschot elektra 
verbruik van €100,00, welke aan het einde van het seizoen wordt verrekend met een energienota. 
 
Geen plaatsen meer beschikbaar. 
 
Extra informatie seizoenplaatsen  
 

- De velden 1000 en 2000 zijn geheel hond-vrij. Op de overige velden zijn honden wel toegestaan. 
- Heeft u een winterstalling nodig voor uw caravan? Vraag de receptie naar de mogelijkheden en 

prijzen. 
- De huur geldt voor één seizoen, tijdens de periode zoals is vermeld op de overeenkomst. Het 

contract vervalt automatisch aan het einde van deze periode.  
- In uw huursom zijn de kosten inbegrepen voor het verblijf van één gezin gedurende het seizoen. 

tegen betaling kunt u nog een tweede en derde gezin aanmelden. Deze gezinnen mogen het hele 
seizoen gebruik maken van de seizoenplaats. 

- De huurder is gerechtigd zijn caravan te verhuren en/of in bruikleen te geven, maximaal 4 weken 
per seizoen, aan een gezin en aan niet meer personen dan waar de caravan/chalet voor is gemaakt, 
met een maximum van 8 personen. Deze personen betalen het hiervoor geldende 
overnachtingstarief. Ook logees betalen het overnachtingstarief.  

- Camping de Duinhoeve wordt geëxploiteerd volgens de RECRON voorwaarden. Met uw contract 
gaat u akkoord met de RECRON voorwaarden, die verkrijgbaar zijn bij de receptie. 


