
Voor afwijkende periodes zoals Pasen, Pinksteren, Hemelvaart kunt u kijken op de website bij de accommodatie /prijzen , bellen of e-mailen.
Energie Bungalow 
€ 42,50,- per week   € 37,50 per midweek   € 32,50 per weekend 
 

Energie Familiecaravan  
€ 37,50 per week  € 32,50 per midweek  € 27,50 per weekend  
 

Reserveringkosten 
De reserveringkosten zijn: € 9,50 per boeking. (m.u.v. de trekkershutten) 
 

Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting in de gemeente Apeldoorn bedraagt: € 1,50 p. p. per nacht. 
 

Bedlinnen 
In de bungalows/ familiecaravan zijn dekbedden aanwezig. 
Lakenpakketten zijn verplicht te huren deze liggen standaard in uw bungalow / 
familiecaravan klaar. Voor de trekkershutten dient u zelf slaapzakken mee te 
nemen( behalve de comfort+).De kosten voor een lakenpakket zijn: € 7,75 p.p. 
 

Schoonmaak ( Verplicht ) 
Bungalow € 57,50    Familiecaravan € 42,50 
Trekkershutten dienen schoon achter gelaten te worden of 32,50 schoonmaak. 
 

Openingstijden receptie  
De receptie is geopend tot 20:00 uur. Mocht u later arriveren dan 20.00 uur 
wilt u dit dan via e-mail of telefoon laten weten en overleggen of dit kan. 
 

Huisdieren 
Op ons park zijn huisdieren toegestaan m.u.v. de familiecaravan. 
(max. 2 per accommodatie, geen hele grote honden anders maar max.1) 
Eigen slaapplaats is verplicht. (mand of deken) € 4,25 per huisdier per dag 
Voorwaarde is wel dat uw huisdier op het park aangelijnd dient te zijn.  
 

Internet 
Op ons gehele park kunt u gebruik maken van het WiFitenne netwerk. U kunt bij de 
receptie een code kopen voor de door u gewenste periode. 
Overige opties 
Kinderstoel € 5,25 Kinderbed € 5,25 Kinderbox € 5,25 
Weidegang € 7,-            per paard per dag  Hooi € 7,- per baal 
Bijzettentje bij familiecaravan € 4,75 p.n. 
 

Overige opties Trekkershutten 
Pannenset € 4,- per dag ( niet aanwezig in de standaard trekkershutten) 
Bedlinnenpakket (dekbed + lakenpakket) € 10,50 p.p. 
Verwarming trekkershut standaard € 5,25 p.n. 
Verwarming trekkershut plus € 6,25 p.n. 
Verwarming trekkershut comfort € 7,75 p.n. Trekkershut Comfort+ 8,25 p.n. 
Overnachting 5de persoon trekkershut standaard € 5,- p.n. 
Overnachting 5de persoon trekkershut plus  € 6,- p.n. 
Overnachting 5de persoon trekkershut comfort en comfort+ € 8,50 
 

Groepsaccommodatie 
 

Prijslijst 2021 
Accommodaties 

Winterseizoen 
4-1 tot 12-2 

Voorjaarsvakantie 
12-2  tot  8-3 

Winterseizoen 
8-3 tot 2-4 

Voorseizoen 
2-4 tot 30-4 

Meivakantie 
30-4 tot 10-5 

Voorseizoen 
10-5 tot 9-7 

Zomervakantie 
9-7 tot 3-9 

Naseizoen 
3-9 tot 15-10 

Herfstvakantie 
15-10 tot 1-11 

Winterseizoen 
1-11 tot 24-12 

Kerstvakantie 
24-12 tot 10-1 

Bungalow            week    € 267,50 € 315,-    € 267,50 € 315,- € 350,- € 335,- € 385,- € 315,- € 350    € 267,50 € 350,- 

(4 personen)   midweek € 140,-    € 167,50  € 140,-    € 167,50 € 190,- € 190,- -    € 167,50 € 190 € 140,- - 

weekend € 165,-    € 192,50 € 165,-    € 192,50 € 215,- € 215,- -    € 192,50 € 215 € 165,- - 

Familiecaravan week - - - € 210,- € 285,- € 235,-  € 305,- € 235,-   € 235,- - - 

(4 personen)   midweek - - - € 110,- € 155,- € 130,- € 185,- € 130,-   € 130,- - - 

weekend - - - € 140,- € 180,- € 155,- € 230,- € 155,-   € 155,- - - 

Trekkershut Comfort+                       

 4 personen    per nacht € 72,25    € 82,25     € 73,75      € 79,75 € 82,75   € 80,25 € 82,75    € 79,75  € 82,25 € 72,25    € 82,25 

Trekkershut standaard            

4 personen     per nacht € 38,25    € 42,75     € 38,75      € 41,75 € 42,75    € 41,75 € 44,75    € 41,75   € 42,75 € 38,25    € 42,75 

Trekkershut plus            

4 personen     per nacht € 48,25    € 55,75    € 48,25     € 53,25 € 55,75    € 53,25 € 56,75    € 53,25    € 53,75 € 48,25    € 55,75 

Trekkershut comfort            

4 personen     per nacht € 69,25   € 79,25     € 70,75     € 77,25 € 79,75    € 77,25 € 79,75   € 77,25   € 79,25 € 69,25    € 79,25 

Aankomst- en 
vertrektijden 

Aankomst vanaf Vertrek voor 

Bungalow 16:00 uur 10:00 uur 
Familiecaravan / chalet 16:00 uur 10:00 uur 
Trekkershutten 14:00 uur 11:00 uur 
Groepsaccommodatie 16:00 uur 10:00 uur 
Toeristisch kamperen 13:00 uur 11:00 uur 

Extra dagdeel (indien mogelijk) tot 18.00 uur. 
Reserveren 1 dag tevoren. Info receptie.  
Trekkershut standaard € 15,25 
Trekkershut plus € 17,75 
Trekkershut comfort  € 20,25 
Trekkershut comfort+  € 21,25 
 

 



Groepsaccommodatie                 Weekendtarief  

Laagseizoen (van 1-11 tot 1-4)  € 33,75 p.p. 
Hoogseizoen (van 1-4 tot 1-11) +  
Kerstvakantie en voorjaarsvakantie  € 39,75 p.p. 
 
Maandag t/m vrijdag 
Laagseizoen (van 1-11 tot 1-4)             € 10,75 p.p.p.n. 
Hoogseizoen (van 1-4 tot 1-11)   
Kerstvakantie en voorjaarsvakantie  € 12,75 p.p.p.n. 
 
In het weekend verhuren wij de groepsaccommodatie uitsluitend van vrijdag 16:00 
tot maandag 10:00. Boeken kan vanaf min.15 tot max. 42 personen.  
 
Bijkomende verplichte kosten: 
Schoonmaakkosten € 150,- per boeking 
Reserveringskosten € 9,50  per boeking 
 
In de groepsaccommodatie zijn kussens aanwezig. Slaapzakken/dekbedden en 
linnengoed dient te worden meegenomen evenals toiletpapier en vaatwastabletten 
 

Seizoensplaatsen 2021 
 

Deze tarieven gelden op de dag van aankomst vanaf 13.00 uur tot 
op de dag van vertrek voor 11.00 uur. 
 
Naseizoen  03/09  t/m  01/11  € 515,- 
Winter   01/11 t/m  02/04   € 595.- 
Voorseizoen  02/04  t/m  02/07   € 825,- 
Midzomer  02/07  t/m  03/09  € 775,- 
Seizoensplaats  02/04  t/m  01/11  €1275,- 
 

Tarieven zijn exclusief elektra en reserveringkosten (€ 9,50) inclusief 1 huisdier.

Toeristisch kamperen 
 

Wij hebben een aantal ruime toeristische plekken. Al deze plekken zijn voorzien van 
16 ampère. De toiletunit (verwarmd in de winter) is op het veldje aanwezig. Voor 
douchen kunt u terecht in ons toiletgebouw( verwarmd tijdens de wintermaanden). 
 

Kampeertarieven 
Deze tarieven gelden op de dag van aankomst vanaf 13.00 uur tot de dag van 
vertrek voor 11.00 uur. 
 

Basistarief 2 pers. caravan / camper of bungalow tent  € 19,50 p.n. 
Basistarief 2 pers. kleine tent     € 15,-    p.n. 
Extra tentje       €   5,-    p.n. 
Extra persoon caravan / camper / tent   €   4,50 p.n. 
 

Op de dag van vertrek dient u de kampeerplaats vrij te maken voor 11.00 uur. 
Indien uw plaats niet gereserveerd is kunt u later vertrekken. Als u voor 18.00 uur 
vertrekt betaalt u € 14,50,- extra. 
Bij voortijdig vertrek wordt geen restitutie verleend. Hiervoor kunt u een 
annuleringverzekering afsluiten. 
 

Reserveringskosten 
Wij rekenen € 5,50 boekingskosten voor een reservering. 
 

Toeristenbelasting 
De toeristenbelasting in de gemeente Apeldoorn bedraagt € 1,50 p.p. per nacht. 
 

Huisdieren 
Op ons park zijn huisdieren toegestaan à € 4,25 per dag. 
Er zijn maximaal 2 huisdieren per kampeerplaats toegestaan. 
 

Extra service 
Catering 
Vanaf 6 personen te boeken. Keuze uit diverse buffetten en barbecuepakketten. Op 
onze website staat alle informatie. 
 

Fietsverhuur 
Voor jong en oud hebben wij fietsen te huur. In het overzicht op onze website ziet u 
alle mogelijkheden en de tarieven. 
 

Broodjesservice 
U kunt van tevoren per e-mail of bij aankomst uiterlijk voor 16:00 uur brood 
bestellen voor de volgende ochtend. De bestelling wordt rond 8:45 uur bezorgd      
bij uw accommodatie / caravan / tent. (m.u.v. zon- en feestdagen) 
 
Boodschappenpakketten 
Maak uw keuze op de website zodat uw boodschappen in uw accommodatie 
klaarstaan bij aankomst. 

Kijk voor meer informatie op onze website: 

www.caitwickerzand.nl 

 

Hennepstede 50 
3888 NT Nieuw-Milligen (post Uddel) 

info@caitwickerzand.nl 


