
Periode Weekend Midweek Week 

29/03 - 19/04 Laagseizoen € 395 € 340 € 510

19/04 - 12/05 Pasen/meivakantie € 440 - € 620

13/05 - 29/05 Laagseizoen € 395 € 340 € 510

30/05 - 02/06 Hemelvaartweekend € 465 -

03/06 - 07/06 Laagseizoen € 340

07/06 - 10/06 Pinksterweekend € 465

11/06 - 05/07 Laagseizoen € 395 € 340 € 510

05/07 - 12/07 Zomerstartweek € 850

12/07 - 24/08 Zomervakantie € 1.005

24/08 - 01/09 Zomerstaartweek € 850

02/09 - 03/11 Nazomer € 395 € 340 € 510

Bovenstaande huurprijzen zijn:

- Gezinstarieven, all-in, inclusief overnachtingen, toerinstenbelasting en het gebruik van alle faciliteiten op Camping Beringerzand

- Inclusief beddengoed en bedlinnen voor het opgegeven aantal personen. 

 - Inclusief eindschoonmaak. De tent dient bij vertrek opgeruimd, vaatgewassen en veegschoon achtergelaten te worden.

 - Excl. waarborg slagboompasje voor 1 auto à € 25. 

Huisdieren worden in de Bamboe Lodgetenten niet toegestaan. Alle tenten zijn rookvrij.

Tarieven huuraccommodaties 2019

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven 2019 voor het huren van een bamboe lodgetent, tipi tent of stacaravan.

Huurtarieven Bamboe Lodgetent 2019

   overig linnengoed zoals handdoeken, theedoeken etc. dient u zelf mee te nemen. 

   extra wissel of bedlinnen voor extra personen € 9,00 1-persoons-set en € 11,00 2-persoonsset



Periode Weekend Midweek Week 

29/03 - 19/04 Laagseizoen € 186 € 186 € 309

19/04 - 12/05 Pasen/meivakantie € 397 - € 541

13/05 - 29/05 Laagseizoen € 186 € 186 € 309

30/05 - 02/06 Hemelvaartweekend € 397 -

03/06 - 07/06 Laagseizoen € 186

07/06 - 10/06 Pinksterweekend € 397

11/06 - 05/07 Laagseizoen € 186 € 186 € 309

05/07 - 12/07 Zomerstartweek € 309 € 284 € 541

12/07 - 24/08 Zomervakantie € 618

24/08 - 01/09 Zomerstaartweek € 309 € 284 € 541

02/09 - 03/11 Nazomer € 186 € 186 € 309

30/03 t/m 04/11 Supplement 42 42 78

Bovenstaande huurprijzen zijn:

 - Gezinstarieven, incl. overnachtingen en het gebruik van alle accommodaties op Camping Beringerzand.

- Incl. beddengoed (dekbedden, kussens en bedlinnen) voor het opgegeven aantal personen.

 - Excl. Eindschoonmaak à € 40,00. De stacaravan dient bij vertrek opgeruimd, vaatgewassen en veegschoon achtergelaten te worden.

 - Excl. toeristenbelasting € 1  p.p.p.n.

 - Excl. waarborg slagboompasje voor 1 auto à € 25. 

Huisdieren worden in de stacaravans niet toegestaan. Alle stacaravans zijn rookvrij.

Huurtarieven stacaravans (2 slaapkamers met douche en toilet)

Huurtarieven stacaravan met 3 slaapkamers met douche en toilet



Periode 2 nachten 3 nachen 4 nachten 5, 6, 7 nachten

19/04 - 29/05 Pasen | meivakantie | voorjaar € 201 € 232 € 285 € 370

30/05 - 02/06 Hemelvaartweekend € 345

03/06 - 07-06 voorjaar € 201 € 232 € 285 € 370

07/06 - 10/06 Pinksterweekend € 345

11/06 - 05/07 voorzomer € 201 € 232 € 285 € 370

05/07 - 12/07 Zomerstartweek € 232 € 315 € 340 € 470

12/07 - 24/08 Zomervakantie € 263 € 345 € 370 € 500

24/08 - 01/09 Zomerstaartdagen € 232 € 315 € 340 € 470

02/09 - 30/09 Nazomer € 201 € 232 € 285 € 370

Bovenstaande huurprijzen zijn:

 - Gezinstarieven, incl. overnachtingen en het gebruik van alle accommodaties op Camping Beringerzand.

 - Incl. eindschoonmaak. De tent dient bij vertrek opgeruimd, vaatgewassen en veegschoon achtergelaten te worden.

 - Excl. toeristenbelasting € 1  p.p.p.n.(mogelijk wordt de  toeristenbelasting in 2019 verhoogd.)

 - Excl. beddegoed (slaapzakken, dekens, kussens), handdoeken en theedoeken.

 - Excl. waarborg slagboompasje voor 1 auto à € 25. 

Huisdieren worden in de Tipitenten niet toegestaan. Alle tenten zijn rookvrij.

Algemeen:

 - Een kinderstoeltje of campingbed (kinderbed zonder dekentjes en bedlinnen) is tijdens het boeken te reserveren voor € 1,60 per stuk per nacht 

 - Alle tarieven zijn exclusief eventuele annuleringsverzekering (deze wordt aanbevolen en kiest u zelf bij het maken van uw reservering)

Camping Beringerzand, Heide 5, 5981 NX Panningen, Tel. 077-3072095      www.beringerzand.nl - info@beringerzand.nl

Informeer via de receptie van camping Beringerzand, tel.: +31 77 3072095 of via de CONTACT knop op onze website.

Bij vragen over tarieven, openingstijden of andere zaken:  

 - Gedurende de Herfstvakanties wordt alleen in de Herfstvakantie Zuid (12-10 / 21-10) op weekdagen een recreatieprogramma aangeboden.

 - In periodes buiten schoolvakanties kunnen/zullen sommige accommodaties door de week gesloten zijn en kunnen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

   parkreglement van toepassing.

 - Alle prijzen zijn in €. Prijswijzigingen, overheidsmaatregelen en zetfouten voorbehouden. Op alle reserveringen zijn de Recron-voorwaarden en ons 

Huurtarieven Tipi Tenten 2019



Periode Weekend Midweek Week

03-06 / 06-06 Voorjaar € 390

07-06 / 10-06 Pinksterweekend (vrijdag - maandagavond) € 725 - € 615

14-06 / 05-07 Junimaand € 450 € 390 € 675

06-07 / 31-08 Zomervakantie (zaterdag - zaterdag) - € 940

02-09 / 11-10 Najaar € 450 € 390 € 675

11-10 / 28-10 Herfstvakantie € 725 € 515 € 940

28-10 / 27-12 Winterperiode € 450 € 390 € 675

Bovenstaande huurprijzen zijn:

 - Gezinstarieven, all-in, inclusief overnachtingen, toerinstenbelasting en het gebruik van alle accommodaties op Camping Beringerzand

 - Incl. energiekosten, water en zuiveringslasten en WIFI

 - Incl. eindschoonmaak. De bungalow dient bij vertrek opgeruimd, vaatgewassen, bedden afgehaald en veegschoon achtergelaten te worden.

 - Excl. waarborg van € 100. Na controle en goedvinden op de vertrekdag wordt deze waarborg aan u terugbetaald.

Algemeen:

 - Een kinderstoeltje of campingbed (kinderbed zonder dekentjes en bedlinnen) is tijdens het boeken te reserveren voor € 1,60 per stuk per nacht 

 - Alle tarieven zijn exclusief eventuele annuleringsverzekering (deze wordt aanbevolen en kiest u zelf bij het maken van uw reservering)

Camping Beringerzand, Heide 5, 5981 NX Panningen, Tel. 077-3072095      www.beringerzand.nl - info@beringerzand.nl

Bij vragen over tarieven, openingstijden of andere zaken:  Informeer via de receptie van camping Beringerzand, tel.: +31 77 3072095 of via de CONTACT knop op onze 

website.

 - Gedurende de Herfstvakanties wordt alleen in de Herfstvakantie Zuid (12-10 / 21-10) op weekdagen een recreatieprogramma aangeboden.

 - In periodes buiten schoolvakanties kunnen/zullen sommige accommodaties door de week gesloten zijn en kunnen er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden.

   parkreglement van toepassing.

 - Alle prijzen zijn in €. Prijswijzigingen, overheidsmaatregelen en zetfouten voorbehouden. Op alle reserveringen zijn de Recron-voorwaarden en ons 

   Overig linnengoed, handdoeken en theedoeken dient u zelf mee te brengen

 - Incl. beddengoed en bedlinnen voor het opgegeven aantal personen. 

Huurtarieven vakantiebungalow 'Seven Greens'


