
 

 

TARIEVEN CARAVANVERHUUR  2017 
 

Onze stacaravans.850x3,20m zijn volledig ingericht met o.a. zithoek, eethoek, 

aparte slaapkamers, keuken, toilet, dig. satelliet T.V. . 

 Buiten op het terras kunt u heerlijk van het zonnetje genieten!  
De Müller stacaravans plaats 62 en 64, hebben wel een douche! 

 
 

 

 

 

 

De Chalets 10,50x4m.  Inrichting idem als boven, echter zijn voorzien van 

een lux bankstel, DVD, T.V., grote losse bedden, badkamer incl. douchecel, 

vlakbij het strand +/-100m!  

 

Tip: Neem uw fietsen en een bootje mee, maar u kunt ze hier ook huren en ontdek de prachtige omgeving! 

 

 Periode: 24/3 t/m 23/6 of  25/8 t/m 27/10  Stacaravan 6 p. Müller 4/5p.  Chalet 6 p. Luxe chalet 4/6 p. 

Weekend  Vrijdag tot maandag € 200,00 € 225,00 € 250,00 € 300,00 

Midweek  Maandag tot vrijdag € 200,00 € 225,00 € 250,00 € 300,00 

Week laag seizoen   24/3 t/m 16/6    of    25/8 t/m 27/10              € 295,00 € 345,00 € 395,00 € 445,00 

Week half seizoen   16/6 t/m 7/7      of    18/8 t/m 25/8 € 375,00 € 430,00 € 485,00 € 535,00 

Week hoog seizoen    7/7  t/m 18/8 € 515,00 € 570,00 € 625,00 € 675,00 

      

Bovenstaande tarieven gelden niet voor de weekenden : Pasen, Hemelvaart, Pinkster, Fron leichnam !  

    

Feestdagen Periode: Stacaravan 6 p. Müller 4/5p. Chalet 6 p Luxe chalet 4/6 p. 

Paasweekend  vr.    14/4 t/m di.  18/4 € 270,00 € 310,00 € 350,00 € 400,00 

Hemelvaartweekend Wo. 24/5  t/m ma. 29/5 € 330,00 € 375,00 € 420,00 € 445,00 

Pinksterweekend vr.     2/6  t/m di. 6/6 € 270,00 € 310,00 € 350,00 € 400,00 

Duits weekend Fron. Wo. 14/6 t/m  ma.19/6 € 330,00 € 375,00 € 420,00 € 445,00 

Annuleringsfonds:          verplicht bij reservering …… 4,5%     

1 nacht extra bij boeken ( indien mogelijk na overleg )   € 60,00     € 70,00   € 80,00 € 100,00 

Linnengoed:  Bedlinnen / hoeslakens enz. kunt u zelf meenemen of bij ons huren.  

Lakenpakket per pers. ……………….…€   7,50  

Reserveringskosten per bevestiging ……€   5,00   

Fietshuur  per week …………………… € 40,00    

Huisdier (hond)  max. 1 ………………  €   3,00  per nacht!   In de Chalets zijn geen huisdieren toegestaan!! 

De stacaravan beschikt over een toilet en een wasruimte met warm en koud water, echter in ons sanitair gebouw 

kunt u douchen, kleding wassen, strijken en drogen! Het Chalet en de Müller beschikken wel over een eigen douche! 

Waarborgsom:  € 70,00   

Aankomst en vertrek:    U kunt de sleutel op de dag van aankomst vanaf 14:00 uur afhalen bij de receptie, en op de dag 
van vertrek weer inleveren voor 11:00 uur!  
U krijgt dan ook uw borg terug, mits er geen gebreken zijn geconstateerd.  

Schoonmaakkosten: U dient uw verblijf weer schoon achter te laten tenzij anders is afgesproken!! 
 

Bovenstaande tarieven zijn inclusief: toeristenbelasting, milieuheffing, gas, water, en stroomkosten! 

 

Broodjesservice: iedere morgen vers op de camping gebracht door de warme bakker! Bestellen in de receptie. 

Roken: binnen mag niet gerookt worden, anders vervalt uw gehele borg!! 

 
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of bezoek ook eens onze website voor het complete 

recreatiewerkprogramma, aanbiedingen, nieuwtjes, foto’s en webcam: www.camping-seleantsje.nl 

NIEUW: GRATIS WIFI / draadloos internet dus uw laptop kan ook mee op vakantie. 


