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PRIJSOVERZICHT 2017 KAMPEERPLAATSEN

OPMERKINGEN BIJ DE KAMPEERPLAATSEN: 

LANGERE PERIODES

Periode 1
woensdag 24 mei - maandag 29 mei
vrijdag 2 juni - dinsdag 6 juni
vrijdag 14 juli - vrijdag 25 augustus

€     30,00        per nacht

Periode 2

vrijdag 7 april - woensdag 24 mei
maandag 29 mei - vrijdag 2 juni
dinsdag 6 juni - vrijdag 14 juli
vrijdag 25 aug.- vrijdag 29 september

€     25,00         per nacht

Periode 3 vrijdag 17 maart - vrijdag 7 april
vrijdag 29 sept. - zondag 5 november

€     21,00           per nacht

Verplichte
Arrangementen

Hemelvaart
woensdag 24 mei - maandag 29 mei

€   150,00 

Pinksteren
vrijdag 2 juni - dinsdag 6 juni

€   120,00 

Voordeel-
Arrangementen

Hemelvaart +  Pinksteren
woensdag 24 mei - dinsdag 6 juni

€   300,00 

Voorzomerarrangement
vrijdag 7 juli - vrijdag 14 juli

€   140,00 

Hoogzomer arrangement
3 weken in juli of augustus

€   525,00 

April arrangement
vrijdag 31 maart - vrijdag 21 april

€   325,00 

Juni arrangement
dinsdag 6 juni - vrijdag 7 juli

€   525,00 

September arrangement
vrijdag 1 sept. - vrijdag 29 september

€   450,00 

Oktober arrangement
vrijdag 29 sept. - vrijdag 27 oktober

€   380,00 

Aankomstdag Vertrekdag

vrijdag 17 maart 2017
dinsdag 18 april 2017
maandag 29 mei 2017
dinsdag 6 juni 2017

donderdag 13 april 2017
woensdag 24 mei 2017
vrijdag 2 juni 2017
vrijdag 7 juli 2017

vrijdag 25 augustus 2017 zondag 5 november 2017

ACSI EN CCA ACCEPTATIEPERIODE
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PRIJZEN 
JAARSTANDPLAATSEN

De huur van een jaarstandplaats is afhankelijk van de 
grootte ervan. De huur van een standaardperceel van circa 
150 vierkante meter bedraagt € 1760,00 per jaar. 

De plaatshuur is inclusief: 
alle personen en eventuele huisdieren, toeristenbelasting, 
milieubelastingen en omzetbelasting, bezoekersgeld (ook 
als uw bezoekers blijven overnachten), deelname activi-
teiten, 3-jaarlijkse veiligheidskeuring gasinstallatie, gebruik 
van zwembad en overdekte speeltuin, vuilnisafvoer, etc. 

De plaatshuur is exclusief: 
het verbruik van energie (gas, water en stroom) en het 
vastrecht van de propaangasmeter. Deze worden naar 
verbruik apart in rekening gebracht.

A Kobstederweg 13
 7113 AA Winterswijk-Henxel 

T 0543 - 51 46 12
E info@wieskamp.nl
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CAMPING HET WIESKAMP

(In deze periodes kunt 
u uitsluitend een 
arrangement boeken)

Aankomstdag Vertrekdag

Voorseizoensplaats* vrijdag 17 maart 2017 vrijdag 23 juni 2017 €     750,00

Seizoenplaatsen* vrijdag 17 maart 2017 zondag 24 september 2017 €   1065,00

Verlengde seizoensplaats* vrijdag 17 maart 2017 zondag 5 november 2017 €   1195,00

Naseizoensplaats* zondag 1 september 2017 zondag 5 november 2017 €     600,00

>>   Met Hemelvaart en Pinksteren 
kunt u alleen een arrangement 
boeken.

>>   Een standplaats kan maximaal door 
6 personen worden gehuurd.

>>   Er worden maximaal 2 honden per 
standplaats toegelaten.

>>   Er mag maximaal 1 bijzettent per 
standplaats geplaatst worden. 

>>   Vertrek is voor 11:00u,
        aankomst vanaf 15:00u.

>>   Het openlucht zwembad is 
geopend van Hemelvaart tot het 
eerste weekend van september.

>>   Er is een recreatieteam aanwezig 
met Pasen (10 april tot 21 april), 
Meivakantie (22 april tot 29 april), 
in de zomer van 8 juli tot 31 
augustus en in de herfst van 21 tot 
28 oktober.

>>   Wij accepteren de ACSI-kaart, 
Obelink Voordeelpas en de 

Camping Card Achterhoek in 
bepaalde periodes. Het tarief 
bedraagt € 17,00 p.n.
>>   Langere periodes zijn 

beperkt beschikbaar.

        aankomst vanaf 15:00 . Obelink Voordeelpas en de 
Camping Card Achterhoek in 

€     30,00        per nacht

€     25,00         per nacht

€     21,00           per nacht

€   150,00 

€   120,00 

€   300,00 
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BIJKOMENDE KOSTEN:
Extra personen €   3,50  p/p/p/n Voorkeursplaats €   7,50 per boekingHond 

€   2,50  per nacht per hondHond seizoen €  50,00  per hondToeristenbelasting €    1,40   p/p/p/n Toeristenbelastingseizoensplaatsen € 210,00Stroom €     0,45  (tot 4 kwh per dag gratis)  Alle prijzen zijn inclusief 2 personen, privé-sanitair, 4 kwh stroom 
per dag (16 ampère), CAI, water, riool en bijzettent.



RECREATIETEAM Er is een recreatieteam voor de gasten 
aanwezig in de volgende periodes:    

 
>>    Pasen  10 april tot 21 april 2017
>>    Meivakantie  22 april tot 29 april 2017
>>    Zomer  8 juli tot 31 augustus 2017
>>   Herfst  21 tot 28 oktober 2017

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Periode 4

Periode 5

Periode 6

Periode 7

Aankomstdag Vertrekdag

zondag 1 januari 2017 maandag 9 januari 2017 - €   50,00 €   57,50

maandag 9 januari 2017 vrijdag 17 maart 2017 - €   45,00 €   52,50

vrijdag 17 maart 2017 vrijdag 14 juli 2017 €   42,50 €   50,00 €   57,50

vrijdag 14 juli 2017 vrijdag 25 augustus  2017 €   75,00 €   82,50 €   90,00

vrijdag 25 augustus 2017 maandag 30 oktober 2017 €   42,50 €   50,00 €   57,50

maandag 30 oktober 2017 vrijdag 22 december 2017 - €   45,00 €   52,50

vrijdag 22 december 2017 maandag 8 januari 2018 - €   50,00 €   57,50

PRIJZEN PER NACHT

LANDLEVEN

OPMERKINGEN:
>>  De prijzen zijn inclusief milieubelastingen, 

energieverbruik, gebruik van voorzieningen etc.
>>  Voor de sleutels en voor de slagboomkey wordt 

een waarborg van € 25,00 gerekend.
>>  In periode 4 zijn de vaste wisseldagen maandag 

en vrijdag.
>>  De Stacaravans zijn boekbaar in periode 3, 4, en 5.
>>  De Stacaravans en Landleven Chalets zijn rookvrij.
>>  Huisdieren zijn wel in de Finngalows toegestaan, 

niet in de Stacaravans en Landleven Chalets. 
>> Het minimale verblijf is 2 nachten.
>>  Vertrek is voor 11:00u, aankomst vanaf 15:00u.
>>  Een midweek is van maandagmiddag tot en met 

vrijdagochtend.
>>  Een weekend is van vrijdagmiddag tot en met 

maandagochtend.
>> Er zijn kinderstoelen en kinderbedjes te huur.

FINNGALOW

STACARAVAN

LANDLEVEN 
FAMILY, 

LANDLEVEN LIFE 
EN FINNGALOW

Boekt u langer dan 4 dagen dan 
krijgt u korting op uw huursom 
(exclusief bijkomende kosten) die 
verder oploopt naar mate u langer 
blijft.

Blijft u 4 dagen of langer: 
10% korting op de huursom

Blijft u 7 dagen of langer: 
15% korting op de huursom

Blijft u 14 dagen of langer: 
20% korting op de huursom

Blijft u 21 dagen of langer: 
25% korting op de huursom

>> 4 PERSOONS

>> 2 SLAAPKAMERS

>> 45 M2

Slaapkamer

SlaapkamerWoonkamer

Badkamer
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LANDLEVEN

>> 4 PERSOONS

>> 3 SLAAPKAMERS

>> 35 M2

>> AFWASMACHINE

Slaapkamer

Slaapkamer

Slaapkamer

Badkamer

Toilet

Keuken

Eet- en woonkamer

LANDLEVEN FAMILY

>> 6 PERSOONS

>> 3 SLAAPKAMERS

>> 37 M2

>> AFWASMACHINE

Slaapkamer
Slaapkamer

Slaapkamer

Woonkamer

BadkamerKeuken

Eethoek

STACARAVANS

>> 4 PERSOONS 
>> 2 SLAAPKAMERS

>> 33 M2

SlaapkamerSlaapkamer Woonkamer

Badkamer

Keuken

Eethoek
Toilet

>> 4 PERSOONS

>> 2 SLAAPKAMERS

>> 34 M2

>> AFWASMACHINE

>> GEHEEL ROLSTOEL   TOEGANKELIJK

>> NIEUW! GEPLAATST IN NAJAAR 2016

LANDLEVEN LIFE

Slaapkamer

Slaapkamer

Badkamer

Keuken

Eet- en woonkamer

KORTING
bij verblijf langer dan 4 dagen:

REKENVOORBEELDEN 
(prijzen exclusief bijkomende kosten)

>>  Verblijft u 7 nachten in een Finngalow 
in periode 4, dan betaalt u: 
7x € 90,00 =  € 630,00 min 15% = 
€ 535,50

>>  Komt u 5 nachten overnachten in een 
Stacaravan in periode 3, dan betaalt u: 
5x € 42,50 = €212,50 min 10% is 
€ 191,25

>>  Verblijft u van 11 juli tot 21 juli in een 
4 pers. Landleven, dan betaalt u:
3 nachten de prijs van periode 3 (3x 
€50,00) plus 7 nachten in periode 
4 (7x € 82,50) is in totaal € 727,50 
minus 15% korting is € 618,38

RECREATIETEAM 

LANDLEVEN FAMILY

>> 6 PERSOONS

>> 3 SLAAPKAMERS

>> 37 M

>> AFWASMACHINE

Slaapkamer

Slaapkamer

GEHEEL ROLSTOEL   TOEGANKELIJK

NIEUW! GEPLAATST IN NAJAAR 2016

Slaapkamer

Badkamer

BIJKOMENDE KOSTEN:

Verplichte bijkomende kosten:

Eindschoonmaak €  39,00  éénmalig 

Lakenpakketten €  7,80  per persoon

Toeristenbelasting €  1,40   per persoon per nacht 

(max €210,00 per object)

Wilt u graag een vrijblijvende prijsopgave:

Ga dan naar ons onlineboekingsysteem !


