Recreatiecentrum Besthmenerberg
Ommen, Vechtdal, Overijssel

Tarieven jongerenveld 2019
Geopend vanaf 14 juni t/m 1 september

Kom naar Camping Besthmenerberg en verblijf op ons jongerenveld! Heb je geen eigen tent? Geen probleem want bij ons kun je nu ook een
bungalowtent huren met alles er op en er aan! Daarnaast worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd en kun je lekker chillen met elkaar in de
ChillOut! We hebben een overdekt zwembad en een openlucht zwembad. Bij Besthmenerberg hoef je je niet te vervelen!
- Jongeren kampeerveld 4 ampére (plekken: 60 m2, 7,5 x 8m)
Kampeerplaats voor 1 hoofdkampeermiddel voor max. 6 personen én 1 bijzettent van max. 6 m2 óf 2 kleine tentjes van max. 6 m2 per tent
4 ampère stroomvoorziening, incl. warm/koud water en gebruik zwembaden. Speciaal voor jongeren van 15-25 jaar. 15 jarigen zijn toegestaan mits er toestemming is van de ouders
en wanneer de meerderheid van het gezelschap 16 jaar of ouder is. Jongeren ontvangen 50% korting wanneer ouders tegelijk verblijven.
- Bungalowtent (max. 5 personen per bungalowtent)
Compleet ingerichte bungalowtent met 1-persoonsbedden in twee afsluitbare cabines, voortent met laden- boodschappenkastje, tafelmodel koelkast, 4 pits gascomfoor
en een vijf persoons tuinset. Let op: zelf dekbedden en kussens meenemen!

Huurtent tarieven
Week 7 nachten (vr-vr)

Kampeertarieven

1-3 pers.

4-5 pers.

14, 21, 28 juni2

€

214 €

314

5, 12, 19, 26 juli 2, 9, 16 augustus
23 augustus

€
€

384 €
214 €

484
314

Tarief per nacht incl. elektra en kabel tv en excl
toeristenbelasting
1-3 personen 4-6 personen
2
14 /06 tot 05/07
€
13,50 €
21,00
05 /07 tot 13/07
€
16,50 €
24,00
13 /07 tot 20/07
€
19,50 €
27,00
20 /07 tot 24/08
€
23,00 €
30,50
24 /08 tot 01/09
€
13,50 €
21,00

Verplichte bijkomende kosten:

Draadloos Internet

- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht1
- Borg eigen tent € 60,- per plaats, houdt 1 iemand zich niet aan de regels, dan ben je de borg kwijt
- Borg huurtent € 120,- per tent, houdt 1 iemand zich niet aan de regels, dan ben je de borg kwijt

Dag:
€ 2,85
Week: € 7,85
Maand: € 23,00

1
2

= ter nadere verrekening, tarief 2019 nog definitief vast te stellen door de gemeente
= In deze periode is er nog geen recreatieprogramma

Optionele bijkomende kosten:
- Voorkeursboeking (= bungalowtent/kampeerplaats met een specifieke ligging) € 11,00
- Parkeertarief voertuigen bezoekers € 4,20 per dag (binnen de slagboom)
- Bezoeker gasten gratis, zonder gebruikmaking van zwembad (exclusief parkeertarief)
- Bezoeker gasten met gebruikmaking van zwembad € 4,20 (exclusief parkeertarief)
- Parkeertarief voertuigen bezoekers € 4,20 per dag (binnen de slagboom)
- Badlinnen (badlaken, 2 handdoeken) € 3,50 per pakket
- Bedlinnen € 8,45 p.p.

Overige boekingsinformatie
Aankomst bungalowtent na 15.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Aankomst kamperen na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.
Betaling 20% binnen 14 dagen na ontvangst factuur en 80% uiterlijk 4 weken voor
aankomst.
Wij hanteren huisregels voor het jongerenveld:
www.besthmenerberg.nl/jongerencamping

Bekijk online ons terreinreglement en de Recron-voorwaarden die van toepassing zijn. www.besthmenerberg.nl/voorwaarden

Reserveren: 0529- 451362 of kijk op www.besthmenerberg.nl
Recreatiecentrum Besthmenerberg, Besthemerberg 1, 7731 PB Ommen, Email: info@besthmenerberg.nl, Tel: 0529-451362

Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen.
Versie: 22 oktober 2018

