VAKANTIEPARK KONINGSHOF
Tarieven Kamperen
2021
PER NACHT
2 PERS. INCL. CARAVAN/TENT/CAMPER + 1 auto + stroom/kabel-tv
20/03- 01/04

2021
€31,50

01/04- 24/05
€37,00
(minimum verblijf van 3 nachten tussen 13/05- 16/05 + 21/05- 24/05)
24/05- 03-07

€34,00

03/07- 10/07

€37,00

10/07- 21/08

€43,00

21/08- 28/08

€38,00

28/08- 04/09

€36,00

04/09- 30/10

€34,00

SUPPLEMENT COMFORTPLAATS
(100m2, eigen watertappunt en grijswater-afvoer)

€6,75 per nacht

Extra persoon (vanaf 3 jaar)
Hond (beperkt aantal plekken, 1 hond per plek)
Toeristenbelasting
Reserveringskosten
Voorkeurskosten
Extra/ tweede auto

€4,50 per nacht
€3,75 per nacht
€1,17 per persoon per nacht
€8,50 per reservering
€22,50 per plek
€3,00 per nacht

Verlenging met halve dag (tot 18.00 uur)
01/05- 25/05
20/03- 02/04 + 25/05- 10/07 + 28/08- 31/10

€23,00
€15,00

Tussen 02/04- 01/05 + 10/07- 28/08 geen laat vertrek mogelijk om vooraf te reserveren.
Op dag van aankomst bij receptie wel mogelijk op basis van beschikbaarheid.

LAAGSEIZOENKORTING
20/03- 01/04 + 24/05- 10/07 + 28/08- 31/10
Verblijf 5 nachten of meer
Verblijf 8 nachten of meer
Verblijf 14 nachten of meer

10% korting
25% korting
35% korting

Basis: Verblijfskosten per nacht incl. extra personen, hond, exclusief overige extra artikelen
Korting niet in combinatie met arrangementen of andersoortige speciale aanbiedingen
SPECIALE KAMPEERARRANGEMENTEN
Deze tarieven zijn inclusief max. 5 personen, auto, caravan / camper of tent, elektriciteit, kabel-tv en
toeristenbelasting. Exclusief hond
Standaard

Comfort

Hemelv.-Pinks. 12/05-24/05

€427

€489

Hond als optie

€40

Mei/Juni 1.
Mei/Juni 2.
Mei/Juni 3.
Mei/Juni 4.

01/05- 29/05
01/05- 19/06
01/05- 26/06
01/05- 03/07

€927
€1.082
€1.277
€1.519

€1.045
€1.221
€1.427
€1.684

Hond als optie
Hond als optie
Hond als optie
Hond als optie

€80
€80
€80
€80

Mei/Juni 5.
Mei/Juni 6.
Mei/Juni 7.
Mei/Juni 8.

08/05- 30/05
08/05- 20/06
08/05- 27/06
08/05- 04/07

€798
€953
€1.148
€1.391

€876
€1.051
€1.257
€1.514

Hond als optie
Hond als optie
Hond als optie
Hond als optie

€80
€80
€80
€80

Naseizoen

28/08- 25/09(9.)
25/09- 31/10(10.)
Sept+ Okt(9+10)

€500
€500
€700
€39,50

€550
€550
€770
€45

Hond als optie
Hond als optie
Hond als optie

€40
€40
€80

Combinatie
Extra nacht

ACSI/ CAMPING KEY KAART
€21
21/03- 01/04 + 25/05- 03/07 + 21/08- 31/10
Incl. 2 personen, 1 hond.
Excl. toeristenbelasting, 3e en volgende personen, reserveringskosten, voorkeurskosten
Trekkerstentje incl. 2 personen excl. toeristenbelasting

€20

AANKOMST/VERTREK
Uw kampeerplek is op de aankomstdag beschikbaar vanaf 14.00 uur. Uw huuraccommodatie is
beschikbaar vanaf 15.00 uur. Als u ’s avonds aankomt ná 19.00 uur, meldt u dit dan van tevoren.
Vertrek vanuit de huuraccommodatie is vóór 10.00 uur en vanaf de kampeerplaats vóór 11.00 uur.
Bij vervroegd vertrek wordt geen restitutie verleend.
ANNULEREN
Als u vooraf of tijdens het verblijf annuleert, blijft u de volgende verblijfskosten*) verschuldigd:
• Bij annulering tot 3 maanden vóór aankomst 0%
• Bij annulering tot 2 maanden vóór aankomst 25%
• Bij annulering tot 1 maand vóór aankomst 50%
• Bij annulering tot 14 dagen vóór aankomst 75%
• Bij annulering tot 48 uur vóór aankomst 90%
• Bij annulering tot 24 uur vóór aankomst 100%
• No show (geen aankomst zonder dat u geannuleerd heeft) 100%
Voorkom annuleringskosten door deel te nemen aan ons annuleringsfonds.
ANNULERINGSFONDS
Deelname aan het annuleringsfonds is vrijblijvend. U loopt altijd het risico dat u uw verblijf moet
annuleren vóór de gereserveerde aankomstdag. Dit kan het geval zijn wegens ziekte, ongeval of enig
andere onvoorziene omstandigheid. Door deel te nemen aan het annuleringsfonds sluit u uit dat u in
dat geval verblijfskosten*) moet betalen of krijgt u deze gerestitueerd. De kosten van deelname
bedragen 5% van de totale verblijfskosten. Pandemieën zijn niet verzekerd door ons
annuleringsfonds.
*) Verblijfskosten = De kampeer- en/of verhuurgelden exclusief reserveringskosten, voorkeurskosten
en bijdrage Annuleringsfonds.
VOORKEURSKOSTEN
Indien u een specifiek plaatsnummer wilt reserveren, betaalt u voorkeurskosten. Indien u ons de
keus geeft uit 3 of meer plaatsen, betaalt u dit niet. Wij behouden in dit laatste geval het recht voor
om tot op de aankomstdag te wisselen binnen deze 3 plaatsnummers. Indien u 3 plaatsen of meer
boekt op 1 naam/adres, berekenen wij 1 x voorkeurskosten.
RESERVEREN
We vragen u bij voorkeur te reserveren via de website: www.koningshofholland.com/nl/zoek-enboek/ Binnen 21 dagen nadat u onze reserveringsbevestiging heeft ontvangen, betaalt u 50% van de
nota. 21 Dagen vóór aankomst betaalt u het restant. Bij een reservering met aankomst binnen 21
dagen betaalt u het volledige bedrag vóór de aankomstdatum.
Alle tarieven zijn incl. 9 % btw.

