
 

 
 

 
Joyce en Rolf Brink 

Zevenmeersveenweg 1 
9551 VT Sellingen 

0599-322006 
receptie@debronzeneik.nl 

www.campingdebronzeneik.nl 

 

 

Kampeertarieven 2019 
 

 Hoogseizoen Laagseizoen  

Comfortplaats € 24,25 € 19,40 Afm. Min. 100 m2 incl. 6 A. elektra, 

vuilwaterafvoer en eigen watertappunt. 

Extra persoon € 5,00 € 4,00  

Trekkersplaats 1 pers. € 11,25 € 9,00 incl. tent, motor of fiets. 

Trekkersplaats 2 pers. € 15,50 € 12,40 Incl. tent, motor of fiets. 

Leeg kampeermiddel n.v.t. € 5,25  

Huisdier  € 2,00 € 2,00  

Toeristenbelasting en milieubijdrage € 1,00 € 1,00  

Kinderen tot 2 jaar Gratis Gratis  

C.C.I.- of C.K.E. -kaart € 20,75 € 18,00  

MCC campingcard, Best Deal € 20,75 € 18,00  

ACSI, CC-kaart n.v.t. € 18,00  

55+  aanbieding  7 nachten  € 126,00  

Wifi Gratis Gratis 1 toegangscode per plaats 

 

Bovenstaande tarieven zijn per nacht, uitgezonderd 55+ actie. 

Comfortplaats is incl. 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 bijzettentje, gratis douches, gratis wifi, gratis toegang tot 

het verwarmde gemeente zwembad.  

Hoogseizoen is van 29 mei tot en met 10 juni (Hemelvaart /Pinksteren) en van 6 juli t/m 1 september 

Laagseizoen (is 20% korting op hoogseizoen), alle andere periodes m.u.v. arrangementen. 

Campers zijn ook welkom op de camping. 

Aankomst na 12:00 uur, vertrek voor 12:00 uur 

 

Arrangementen  
 

Arrangement Comfortplaats 
Extra 

persoon 
Periode 

Paasweekend € 58,20 € 12,00 
Vrijdag 19 april t/m dinsdag 23 april (4 dagen voor de 

prijs van 3) 

Hemelvaart/Pinksteren € 262,50 € 60,00 Woensdag t/m maandag 

12 dagen bewoond   29-05 tot 10-06 

Hemelvaart/Pinksteren € 165,00 € 35,00 Woensdag t/m zondag en 

7 dagen bewoond   Vrijdag t/m maandag 

    

Montmartre-weekend € 36,00 € 8,00 Vrijdag 12 juli t/m zondag 14 juli 

7 dagen voor de prijs 

van 6 
€ 145,50 € 30,00 

Tijdens het hoogseizoen: Van zaterdag 6 juli t/m 

zondag 1 september 

 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en milieubijdrage. Aankomst na 12:00 uur vertrek voor 

18:00 uur (Paasweekend, Hemelvaart en Pinksteren). In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren onbewoond, 

staat uw kampeermiddel gratis. Komt u met Hemelvaart/Pinksteren een dag of een paar dagen eerder, of u blijft 

wat langer, dan wordt het laagseizoen kortingstarief berekend. 

Bij losse overnachtingen tijdens bovenstaande arrangementperiodes geldt tarief hoogseizoen.  

mailto:receptie@debronzeneik.nl


 

   

      

Maandarrangement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en milieubijdrage. 

Gratis wifi 

Maandarrangement is excl. gratis gebruik gemeentezwembad. 

Huisdieren € 31,00 per maandarrangement. 
 

Seizoenarrangement 
 

 

Gratis wifi (1 aansluiting per plaats) 

Seizoenarrangement is exclusief gratis gebruik gemeentezwembad. 

Huisdieren € 10,00 per maand. 

Een logé betaalt € 2,75 per nacht. + toeristenbelasting en milieubijdrage. Van tevoren aanmelden. 

Bij verhuur kampeermiddel € 4,50 p.p.p.n. + toeristenbelasting en milieubijdrage.  

Verbruik elektra achteraf op basis van € 0,45 per KWH. 
 

Algemene informatie 
 

Het gemeente zwembad is open vanaf 1 mei tot eind september (onder voorbehoud) 

In ons restaurant kunt u uitgebreid eten. 

Bij de receptie kunt u wasmunten (€ 4,50) verkrijgen. 

Gratis wifi voor 1 aansluiting per plaats. 

In verband met de nachtregistratie, moeten al uw gasten die blijven overnachten, van te voren 

aangemeld worden. 

Er wordt maximaal één gezin per kampeerplaats toegestaan. 

U hoeft bij ons geen reserveringskosten betalen. Reserveren kan zowel telefonisch als per e-mail, De 

volgende gegevens hebben wij van u nodig: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, aantal 

personen, aantal huisdieren, aankomst en vertrekdatum. 

Het is niet toegestaan water te gebruiken voor caravan of auto te wassen. 

Per kampeerplaats mag er maar één auto toegelaten worden, meerdere auto’s moeten op de 

parkeerplaats.  

 

Wij hanteren de Recron voorwaarden. 

Wijzigingen en typefouten voorbehouden. 

Arrangement Comfortplaats Extra persoon Periode 

Aprilmaand € 335,00 € 30,00 01-04 tot 01-05 

Meimaand € 415,00 € 40,00 01-05 tot 01-06 

Junimaand € 475,00 € 42,50 01-06 tot 01-07 

Septembermaand € 415,00 € 40,00 01-09 tot 01-10 

Oktobermaand € 335,00 € 30,00 01-10 tot 01-11 

Arrangement Comfortplaats Toeristenbelasting Extra persoon Periode 

Voorseizoen € 555,00 € 60,00 € 36,00 01-04 tot 01-07 

Naseizoen € 490,00 € 60,00 € 31,00 01-09 tot 01-11 

Seizoen € 980,00 € 90,00 € 62,00 01-04 tot 01-11 


