Camping De Lepelaar B.V.
Westerduinweg 15 - 1753 BA SINT MAARTENSZEE
tel. 0031-(0)224-561351
e-mail: info@delepelaar.nl - website: www.delepelaar.nl
twitter: www.twitter.com/delepelaar
facebook: www.facebook.com/delepelaar

Tarieven 2021

TARIEVEN TOERISTISCH KAMPEREN PER NACHT Tarieven zijn inclusief 2 personen, kampeermiddel, slaaptentje 4 m2 en toeristenbelasting.
				
				
Omschrijving
		
		
		

Voor- en naseizoen
27.3-12.5 & 16.5-21.5 & 29.8-26.9

Tussenseizoen
24.5-9.7 & 22.8-29.8

Hoogseizoen
12.5-16.5 & 21.5-24.5 & 9.7-22.8

19,50
21,00
27,50
32,00

22,00
24,00
31,00
36,00

29,50
33,50
37,00
43,00

- trekkersplaats max. 1 tweepers. tent + 2 pers.
- camperplaats inclusief electra
- tent of caravanplaats inclusief electra
- supertentplaats inclusief electra

Voor-/tussen-/naseizoenvoordeel: 7 aaneengesloten nachten verblijf = 6 betalen, 14 = 10, 21 = 14 (niet geldig van 12.5-24.5 en 9.7-22.8, niet in combinatie met
andere kortingsacties/kaarten).
Tijdens het Hemelvaartweekend (12.5-16.5) kan alleen voor minimaal 4 nachten gereserveerd worden, tijdens het Pinksterweekend (21.5-24.5) voor minimaal 3 nachten.
Bijkomende kosten			
-

Gehele seizoen		

hond per nacht (maximaal 2 per plaats)
toeristenbelasting € 1,32 per persoon per nacht
extra persoon of logé
extra slaaptentje (maximaal 4 m2) per nacht

3,50
inclusief
5,00
3,50

-

Gehele seizoen

onbewoonde caravan of tent (niet in hoogseizoen)
statiegeld sepcard
douchen met sepcard, 1 minuut per douche
administratiekosten (via boekingsmodule website gratis)

5,50
10,00
0,20
8,00

ARRANGEMENTEN TOERISTISCH KAMPEREN Tarieven zijn incl. 4 personen, kampeermiddel, slaaptentje 4m2 en toeristenbelasting.
Nr Arrangement
Periode
Trekkersplaats
					
1
2
3
4
5

Voorseizoen
Meivakantie tot Pinksteren
Hemelvaart tot Pinksteren
Juni plus
Naseizoen

za 27.3 - zo 27.6
vr 24.4 - ma 24.5
wo 12.5 - ma 24.5
wo 26.5 - zo 27.6
ma 23.8 - zo 26.9

500
335
197
290
240

Standplaats
incl. elektra

Supertentplaats
incl. elektra

Extra persoon/
hond

680
485
310
357
310

835
600
370
415
365

52
36
25
37
36

Bij uitbreiding van een arrangement met extra nachten 50% korting op het reguliere tarief voor losse overnachtingen (uitgezonderd hoogseizoen, alleen bij gebruik
door dezelfde personen als tijdens het arrangement, niet in combinatie met het tarief onbewoonde caravan/tent).
Verhuur
			
Niet ingerichte De Waard tent
Volledig ingerichte tent / Tipitent 4 persoons
Kampeerbungalow 6 persoons
Luxe kampeerbungalow 4 persoons
Safaritent / Pipowagen 4 persoons
Duinhut 2 of 4 persoons

Voor- en naseizoen
27.3-12.5 & 16.5-21.5 & 29.8-26.9
per nacht (min. 2) per week
51
306
72
432
77
462
82
492
87
522
95
570

Tussenseizoen
24.5-9.7 & 22.8-29.8
per nacht (min. 2)
per week
61
366
82
492
87
522
92
552
97
582
120
720

Bijkomende kosten: Borgsom, per boeking 100,00.
				
Van 10.7 tot 21.8 zijn de huurobjecten enkel van zaterdag tot zaterdag te boeken.

Hoogseizoen
12.5-16.5 & 21.5-24.5 & 9.7-22.8
per nacht
per week
71
497
93
651
109
763
112
784
117
819
140
980

Volledig ingerichte tent beschikbaar vanaf 11 juni 2021.
Honden zijn in onze verhuurobjecten niet toegestaan,
met uitzondering van de pipowagen.

Tarieven voor seizoenplaatsen
-

De tarieven zijn inclusief maximaal 4 personen en 1 slaaptentje (max. 4 m2).
De seizoenplaatsen worden geboekt met een persoonlijke overeenkomst, overeenkomstig de ‘Recron-voorwaarden voor seizoenplaatsen’ en ‘Aanvullende Algemene voorwaarden seizoen- en vaste plaatsten’.
De personen die gebruik maken van de plaats dienen op naam in deze overeenkomst vermeld te staan;
voor niet-vermelde personen voldoet u een vergoeding per persoon per nacht.
De  tarieven zijn inclusief 110,= overheidsheffingen.

Periode 27.3 - 26.9
- plaatstype 1 ‘seizoenplaats’ kampeermiddel excl. winterstalling
- plaatstype 2 ‘seizoensplaats extra’ (kampeer of safaritent excl. winterstalling)
- plaatstype 3 ‘duinhut’ + onbewoonde winterperiode
- plaatstype 4 ‘toeristische seizoenplaats’ kampeermiddel excl. winterstalling

tarief
1725
		
1825
lang max. 7 m/breed max.4 m. elektra-aansluiting 16A en wateraansluiting
1950
opbouwlengte max. 6 meter elektra-aansluiting 10A
op aanvraag

-

-

toeristenbelasting seizoenplaats
167,59
forenzenbelasting (duinhutten) - info Gemeente Schagen		
extra persoon
120,00
rioolaansluiting
142,00
hond (max. 2 per plaats)
120,00

Toelichting bij prijzen
1.

2.

3.

4.
5.

aansluitingen en afmetingen
opbouwlengte max. 6 meter elektra-aansluiting 10A

Alle tarieven zijn vermeld in euro, inclusief BTW, wijzigingen en drukfouten
voorbehouden.
Alle reserveringen van toeristische plaatsen geschieden conform de ‘Recronvoorwaarden voor toeristische plaatsen’ en de ‘Aanvullende Algemene voorwaarden toeristisch kamperen.’ Alle reserveringen van seizoen- en duinhutplaatsen
geschieden conform de ‘Recron-voorwaarden voor seizoenplaatsen resp. vaste
plaatsen’ en de ‘Aanvullende Algemene voorwaarden seizoen- en vaste plaatsen.’
Reserveren wordt aanbevolen en bij een reservering wordt een aanbetaling
gevraagd van 50% van het totaalbedrag; het restantbedrag dient drie weken
voor aankomstdatum te worden voldaan (administratiekosten 8,00 euro, via
boekingsmodule website gratis).
De verhuurobjecten kunnen in het hoogseizoen alleen van Za/Za gereserveerd
worden.
De kampeerplaats is bij aankomst vrij vanaf 14.00 uur en dient bij vertrek om
12.00 uur weer leeg te zijn.

statiegeld ‘sepcard’ voor toiletgebouw
logés, niet in de overeenkomst vermeld, per overnachting
winterperiode caravan
elektra per Kwh (plaatstype 3)
water per m3 (plaatstype 3)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

10,00
5,00
190,00
0,33
4,50

Personen onder de 21 jaar zonder begeleiding betalen 50 euro borgsom per
persoon per boeking.
De berekende prijs is afhankelijk van de faciliteiten die op deze plaats worden
aangeboden, ongeacht het ge- of verbruik.
Bij voortijdig vertrek volgt geen restitutie.
Als u deelneemt in het annuleringsfonds bestaat de mogelijkheid dat u uw
betaalde kampeergeld terug ontvangt bij bijv. ziekte. Kosten: 4% van het
huurbedrag + 4 euro fondskosten.
Kinderen tot en met 1 jaar verblijven gratis.
De verhuurobjecten worden schoon opgeleverd en dienen ook bij vertrek weer
schoon te zijn. Honden zijn in onze verhuurobjecten niet toegestaan m.u.v de
pipowagen, aankomsttijd 15.00 uur, vertrek 11.00 uur.
De arrangementprijzen gelden alleen indien deze van te voren zijn geboekt.
Het recht van standplaats vervalt bij overdracht van het kampeermiddel.
Wij houden ons het recht voor om boekingen te weigeren.

Aanvullende Algemene Voorwaarden toeristisch kamperen Duincamping De Lepelaar
OPENINGSTIJDEN
1. De receptie is tijdens de opening van de camping dagelijks open van 8.30 - 17.30 uur (middagpauze van
12.30 - 13.00 uur). In het hoogseizoen is die opening van 8.30 - 20.00 uur (middagpauze van 12.30
-13.00 uur en avondpauze van 17.30 - 18.30 uur).
2. Hulp bij vervoer van een kampeermiddel kan op verzoek van de gast (met inachtneming van artikel 6)
plaatsvinden tussen 8:30 – 12:30 uur en 13:00 – 17:30 uur en in het zomerseizoen tussen 18:30 – 20:00
uur.
PLAATSING EN VERBLIJF
3. De standplaats op de camping bevindt zich telkens links van het genummerde paaltje. Op geen andere
plek mag een kampeermiddel worden geplaatst.
4. De maximale opbouwlengte van een kampeermiddel is 6 meter, gemeten zonder dissel.
5. Er mogen geen zogeheten “partytenten” en dergelijke op de camping en bij de standplaats geplaatst
worden.
6. De recreant is verantwoordelijk voor het vervoer van zijn kampeermiddel naar de gehuurde standplaats.
Het vervoer dient te geschieden met behulp van een bijzonder zwaar en specifiek vervoermiddel naar
keuze. Daarbij valt te denken aan een duintrekker of ander vervoermiddel, niet zijnde een personenauto
en/of een 4w drive. De Lepelaar is bij het vervoer van het kampeermiddel behulpzaam en biedt
ondersteuning aan bij het vervoer met behulp van een bemande duintrekker. De Lepelaar is nimmer
aansprakelijk voor schade bij het vervoer van kampeermiddelen. In de vakantieperioden moet rekening
gehouden worden met een korte wachttijd. Bij onvoldoende goed zicht (bijv. mist of duisternis) worden er
geen kampeermiddelen op het terrein geplaatst.
7. Bezoekers of logés dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie. Logés zijn logeertarief
verschuldigd bij vooruitbetaling.
8. Naakt en/of topless recreëren op de camping is niet toegestaan.
VEILIGHEID EN RUST
9. De camping is autovrij, voor laden en lossen zijn kruiwagens beschikbaar. De auto kan op één van de vijf
parkeerplaatsen op de camping of daarbuiten langs het hek in de berm worden geparkeerd. Parkeren
geschiedt steeds op eigen risico. De parkeerterreinen zijn niet bewaakt.
10. Op de camping mag niet worden gefietst in verband met de veiligheid van onze gasten.
11. Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan te grillen/barbecueën met houtskool, tenzij dit geschied door
middel van een elektrische of gasbarbecue met 10 liter water daarnaast.
12. Vuurkorven, tuinkachels, houtkachels en open vuur zijn wegens brandgevaar niet toegestaan.
13. Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen gebruik maken van sanitair.
14. Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan en maximaal 2 per standplaats. Honden dienen steeds
buiten de camping te worden uitgelaten. Er zijn hondenpoepzakjes aanwezig op diverse plaatsen op de
camping om behoeften op te ruimen.
15. De nachtrust geldt van 22.00 uur tot 08.00 uur. Gedurende deze periode is het stil op de camping. In het
hoogseizoen is er in de nachtelijke uren op onregelmatige tijden nachtbewaking.
KWETSBARE NATUUR
16. Een kampeermiddel mag alleen op een daartoe beschikbaar gestelde en genummerde locatie worden
geplaatst.
17. Tot behoud van de natuur is het niet toegestaan zich in of door afgezette gedeelten van de camping te
bevinden.
18. Graven, kappen, snoeien, rooien en/of zagen is vanwege de kwetsbare natuur op de camping nimmer
toegestaan.
19. In verband met de kwetsbare natuur is het eveneens niet toegestaan om te vliegeren met bestuurbare
vliegers, te fietsen, steppen, skeeleren, skateboarden, voetballen en van de duinen af te glijden (zgn.
duinglijden), op welke wijze dan ook.
OVERIGE
20. Aanwijzingen van medewerkers van de camping dienen terstond te worden opgevolgd.
21. Op iedere overeenkomst tot gebruik van een toeristische plaats zijn zowel de ‘Recron-voorwaarden voor
toeristische plaatsen’ als deze ‘Aanvullende Algemene Voorwaarden’ van toepassing.
22. Nietigheid en/of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid,
vernietiging van alle bepalingen van de Recron-voorwaarden en/of deze Aanvullende Algemene
Voorwaarden tot gevolg.
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