Camping Roland
Rimpelt 33
5851EK Afferden

info@campingroland.nl
0031-(0)485-531431
www.campingroland.nl

TARIEVEN
en informatie 2022

Comfortplaatsen
Incl. kampeermiddel, 1 personenauto op de plaats, 1 bijzettent (max 6m2),
elektra 6A, watertappunt, CAI, Basis wifi.

Arrangementen comfortplaats
Maximaal 6 personen van eigen gezin. Maximaal 2 honden.
Excl. verblijfsbelasting, reserveringskosten en voorkeursboekingskosten.

Huurprijzen van comfortplaatsen zijn beschikbaar op
www.campingroland.nl: start vrijblijvend een boeking en krijg
direct de actuele prijzen te zien.

Voorjaarsarrangeme
nt
Juni

Za 26/03 – Ma 23/05

Arrangement
500,00

Hond
50,00

Wo 01/06 – Do 30/06

450,00

40,00

Overige tarieven per nacht; tot de volgende dag 11.00 uur, tenzij anders
vermeld:
Verblijfsbelasting per persoon*
1,25
Per hond (maximaal 2 per plaats)
3,50
2e bijzettent (max. 6 m2)
3,00
2e personenauto op parkeerplaats buiten camping
Incl.
10,00
Verblijf op vertrekdag verlengen tot 17.00u (indien
beschikbaar)
Verblijf
op vertrekdag verlengen tot 20.00u (Hemelv./Pink.)
20,00
Stalling (alleen in laagseizoen, indien beschikbaar)
15,50

September

Do 01/09 – Vr 30/09

350,00

40,00

Algemene tarieven

Shelterplaats (voor kleine tenten)
Tarieven per nacht; tot de volgende dag 11.00 uur, tenzij anders vermeld.
Max. 3 nachten.

Douches

0,50

Dagbezoek (personen ouder dan 2 jaar)

2,50

Dagbezoek hond

1,50

Bezoek met overnachting (incl. verblijfsbelasting*)

5,10

Bezoek hond met overnachting

3,50

Wasmachine (incl. wasmiddel)

5,00

Droogtrommel

3,00

Fiets huren per dag

8,00

Reserveringskosten per plaats/accommodatie
Voorkeursboekingskosten (n.v.t. bij huuraccommodaties)
Camping Wifi Plus
(per apparaat)
1 dag

U kunt ook gebruik maken van geaccepteerde kortingskaarten (ACSI
Camping Card, Best Deal, Camping Key) in de periodes:
01/01/2022 – 25/05/2022
07/06/2022 – 08/07/2022
25/08/2022 – 31/12/2022

Shelterplaats: incl. 1 kleine tent (max. 6 m2), elektra (6A) op basis
van beschikbaarheid, centraal watertappunt, Basis Wifi

5,50

Per persoon
Verblijfsbelasting per persoon*
Per hond (maximaal 2 per plaats)
Auto op de parkeerplaats

3,85
1,25
3,50
Incl.

12,50
5,00

2,50

Accommodatie-internet in verhuuraccommodaties en op jaarplaatsen
(per accommodatie, voor meerdere apparaten)
1 dag
4,95

3 dagen

5,00

3 dagen

9,95

1 week

12,50

1 week

15,95

2 weken

20,00

2 weken

25,95

1 maand

27,50

1 maand

3 maanden

70,00

3 maanden

109,95

7 maanden

125,00

7 maanden

199,95

1 jaar

249,95

Eenmalige aanschaf modem jaarplaats

200,00

Camping Wifi Basis (beperkte snelheid)

Gratis

Seizoenplaatsen
Tarieven incl. maximaal 6 personen van eigen gezin. Excl.
reserveringskosten en voorkeursboekingskosten. Za 27/03 – Za 01/10. Let
op: reglement van toepassing.
1700,00
Seizoenplaats: incl. kampeermiddel, 1 personenauto op
parkeerplaats op de camping, 1 bijzettent (max. 6 m2),
watertappunt, CAI
Verblijfsbelasting per seizoenplaats*
Per hond (maximaal 2 per plaats)
2e bijzettent (max. 6 m2)
2e personenauto op parkeerplaats op de camping
2e personenauto op parkeerplaats buiten de camping
Elektriciteit (6A) per kWh

192,50
100,00
100,00
200,00
Incl.
0,49

39,95

Camperpark (gelegen naast Camping Roland)
Tarieven per nacht tot de volgende dag 14.00 uur, tenzij anders vermeld.
Verblijf max. 7 nachten. Alleen campers tot 10m lengte.
Camperplaats incl. 2 personen, excl. verblijfsbelasting
Per extra persoon
Verblijfsbelasting per persoon*
Per hond (maximaal 2 per plaats)
Elektriciteit per kWh

10,00
3,85
1,25
2,00
0,50

Jaarplaatsen

Jaarplaatsen extra’s

Jaarplaats per jaar incl. eigen thuiswonende gezin, 1 of 2 auto’s
op de plaats, riool, CAI
Verblijfsbelasting per jaar*
Eenmalige kosten nieuwe jaargast
Elektriciteit per kWh
Propaangas per m3 (via propaangasnet)
Water per m3
Huisdier (max. 2)

2250,00
227,50
150,00
0,49
5,23
3,30
100,00

Bezoekersjaarkaart, per jaar (geheel jaar dagbezoek)
Seizoenkaart voor bezoeker (per jaar, p.p., op naam, incl.

110,00
85,00

overnachting en verblijfsbelasting)

Seizoenkaart voor bezoeker, kind 3 t/m 12 jaar (per jaar, p.p., op

42,50

naam, incl. overnachting en verblijfsbelasting)

Seizoenkaart voor hond bezoeker, per jaar

42,50

Huur extra parkeerplaats op de camping, per jaar

200,00

Extra auto op parkeerplaats buiten de camping

Incl.

Verhuuraccommodaties vertrek voor 10.00 uur; aankomst vanaf 15.00 uur, minimaal 3 nachten; tussen 15 juli & 22 augustus aankomst en vertrek alleen op
maandag en vrijdag. Alle accommodaties zijn rookvrij. Geen verhuur in winterperiode (november – half maart).

Huurprijzen van verhuuraccommodaties zijn beschikbaar op www.campingroland.nl:
start vrijblijvend een boeking en krijg direct de actuele huurprijzen te zien.
Voorzieningen verhuuraccommodaties
Berenlodge
Vakwerktent
Objectnummers
B01 – B02
V01-V02
Vacansoleil-typen
Slaapplaatsen
6
6
Aantal 2p bedden
1
1
Aantal 1p bedden
4
4
Slaapbank (twijfelaar)
✓

Airco
✓

CV
✓
✓
Kachel
✓

Vaatwasser
✓
✓
Koffiezetapparaat
✓
✓
Magnetron
✓

Oven (combi)
✓
✓
TV


1 Hond toegestaan

Safaritent

Dubbelchalet
D01-D02
6
1
4
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓


S01-S02
6
1
4


✓

✓
✓

✓


Chalet 6p

Chalet 4p

Lodge

C01-C07
Waikiki 2
6

6
✓

✓

✓
✓

✓


C08
4
1
2
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓


L01-L03
Bali
4
1
2
✓

✓

✓
✓

✓


Mobilehome 6p
M01-M08
Waikiki 1
6
1
4


✓

✓
✓

✓
✓

Pod
P01-P02
2-4
1
1


✓

✓
✓
✓
✓


Trekkershut
Per nacht te boeken (max. 3), geen schoonmaak- en reserveringskosten,
geen waarborg, 4 stapelbedden.

Overige tarieven verhuuraccommodaties
Verblijfsbelasting p.p.p.n.*
Eindschoonmaak per verblijf

1,25
40,00

Trekkershut per nacht tot de volgende dag 11.00 uur
Verblijfsbelasting p.p.p.n.*

Waarborg per accommodatie

50,00

50,00
1,25

Linnenpakket p.p. (verplicht)

7,50

Linnenpakket p.p. (optioneel)

7,50

Reserveringskosten per reservering

12,50

Keukengerei (optioneel)

4,00

Campingbed per verblijf

10,00

Kachel (optioneel)

4,00

Kinderstoel per verblijf

10,00

Handdoekenset per set

4,00

Keukendoekenset per set

4,00

Aankomst en vertrek
- Comfort- en Shelterplaatsen,
Trekkershutten: aankomst na 13.00
uur en vertrek voor 11.00 uur.
- Huuraccommodaties: aankomst na
15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Annuleringskosten (RECRON)
> 3 maanden voor aankomst 15% van
het factuur-bedrag;
2-3 maanden voor aankomst 50% van
het factuurbedrag;
1-2 maanden voor aankomst 75% van
het factuur-bedrag;
< 1 maand voor aankomst
90% van het factuurbedrag;
op of na dag van aankomst 100% van
het factuurbedrag.
Betaling
Aanbetaling deels vereist, het
schema staat vermeld op uw factuur.

Annuleringsfonds
Door deelneming aan het
annuleringsfonds kan men zich
verzekeren tegen annuleringskosten
zoals hiernaast benoemd. Kosten
fonds: 5% van totale verblijfskosten
met minimum van €5,50 (excl. 21%
assurantiebelasting). Zie
voorwaarden op
www.campingroland.nl.
Annuleringsfonds Touroperators
Indien u boekt via Vacansoleil,
Suncamp, ACSI of ANWB, kunt u geen
gebruik maken van het annuleringsfonds van Camping Roland.
Waarborg huuraccommodaties
Uw borg wordt, na controle en
eindschoonmaak, op uw
bankrekening gestort. Eventuele
defecten of missende inventaris
worden hiervan afgetrokken.

Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan (max. 2),
echter niet in onze verhuuraccommodaties (uitgezonderd
Mobilehomes, max. 1 hond).
Alleenreizende jongeren
Alleenreizende jongeren worden niet
toegelaten.
Partytent
Het plaatsen van een partytent (max.
3x3m) is toegestaan bij verhuuraccommodaties en comfortplaatsen
(alle zijden open).
Onderverhuur jaarplaats
Het onderverhuren van een
jaarplaats is alleen mogelijk na
toestemming van Camping Roland en
is onderhevig aan voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
RECRON-voorwaarden van
toepassing, zie campingroland.nl.
Disclaimer
Prijzen in Euro’s incl. BTW. Zet- en
drukfouten en wijzigingen
voorbehouden. Actuele prijzen op
www.campingroland.nl
Verblijfsbelasting
De verblijfsbelasting dienen wij
wettelijk aan u te berekenen. Deze
belasting dragen wij af aan de
gemeente. Bij het Juni-, Septemberen Voorjaars-arrangement op
comfortplaatsen, kunt u er voor
kiezen om een overnachtingsregister
bij te houden t.b.v. deze belasting.
* Onder voorbehoud van
gemeentelijke wijzigingen.

