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Tarieven verhuuraccommodaties 2022 

 Chalet (luxe stacaravan) Kampeerbungalows 

 Midweek/weekend Week Midweek/weekend Week 

Hoogseizoen 

25-5 t/m 5-6 

8-7 t/m 3-9 

€ 360,00 € 640,00 € 270,00 € 500,00 

Laagseizoen 

1-4 t/m 24-5 

6-6 t/m 7-7 

4-9 t/m 30-9 

€ 250,00 € 450,00 € 180,00 € 340,00 

Extra persoon Hoogseizoen € 7,00 p.p.p.n € 7,00 p.p.p.n € 7,00 p.p.p.n € 7,00 p.p.p.n 

Extra persoon Laagseizoen € 5,00 p.p.p.n € 5,00 p.p.p.n € 5,00 p.p.p.n € 5,00 p.p.p.n 

Verwarming p.n. 

(bij gebruik) 

inclusief inclusief € 10,00 € 10,00 

Extra auto of motor                 Hoogseizoen € 3,00 per nacht     Laagseizoen € 2,00 per nacht 

Kinderstoel per huurperiode € 5,00 

Campingbedje inclusief beddengoed per huurperiode  € 12,50 

Bij te huren voor de kampeerbungalows: Porta porti (chemisch toilet) inclusief vloeistoffen € 7,50 per nacht 

Prijzen zijn inclusief beddengoed, toeristenbelasting en milieubijdrage 

 

Chalet; De luxe van een stacaravan met eigen douche en toilet. 

Geschikt voor 2 volwassenen en 3 kinderen of 4 volwassenen.  

 

3 Kampeerbungalows; De charme van een tent met de luxe van een bungalow. 

Geschikt voor 4 volwassenen of 2 volwassenen en 4 kinderen. 

Slaapruimte met 2-persoonsbed, slaapruimte met stapelbed en woongedeelte met slaapbank. 

 

Tarieven trekkershutten 2022 

 Prijs per trekkershut per nacht Prijs trekkerstent per nacht 

Hoogseizoen 

25-5 t/m 5-6 

8-7 t/m 3-9 

€ 55,00 € 40,00 

Laagseizoen 

1-4 t/m 24-5 

6-6 t/m 7-7 

4-9 t/m 30-9 

€ 45,00 € 30,00 

Toeristenbelasting € 1,00 p.p.p.n. € 1,00 p.p.p.n. 

Elektrakachel € 7,50 per nacht Niet mogelijk 

Extra auto of motor                      Hoogseizoen € 3,00 per nacht     Laagseizoen € 2,00 per nacht 
 

2 Trekkershutten: 

Compleet ingericht voor 4 personen (2 stapelbedden), inclusief toilet. 

Matras en kussen aanwezig, beddengoed zelf meenemen (vooraf ook te reserveren voor € 7,50 per persoon per huurperiode).   

1 Trekkerstent (maximaal verblijf 3 nachten): 

Compleet ingericht voor 2 personen (2 opklapbedden). 

Voor alle accommodaties geldt:  

Prijzen op basis van maximaal 4 personen en 1 auto op de parkeerplaats. 

Aankomst vanaf 14.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur. 

De accommodaties zijn huisdier- en rookvrij.  

http://www.eelerberg.nl/

