
Standplaats 251 op Camping Beringerzand in Panningen.  
 

De volgende huurprijzen zijn netto huurprijzen voor 2020 

 

De exacte huurprijs voor de periode van uw verblijf en de betalingsregelingen ontvangt u in de 
huurovereenkomst. Hierin staan ook de tarieven voor de verplichte eindschoonmaak ( € 45,00 ) en 
waarborg ( € 100,00). 
In de huurovereenkomst vindt u ook een directe link naar de website van RECRON-Service. U kunt 
dan eventueel een annuleringsverzekering (Europeesche Verzekeringen) afsluiten.  
 

Op de aankomstdag op de camping checkt u in ontvangt u de sleutels van de caravan op de receptie.  
Voor de overnachtingsregistratie zijn de volgende gegevens vereist:  

• Namen, voornamen en geboortedatums van alle personen en kenteken van uw auto  
 

De volgende tarieven dienen bij aankomst op de receptie te worden betaald: 

• Overnachtingskosten (€ 6,00 p.p.p.n. vanaf 2 jaar)  

• Toeristenbelasting (€ 1,00 p.p.p.n. vanaf 2 jaar)  

• Waarborg Slagboompasje (€ 5,00 – op vertrek dag retour)  
 

Indien u interesse heeft om onze mobilhome te huren, kunt u contact opnemen met de receptie van 
de camping. 
  

Wij zien uw reservering (en u) graag tegemoet, tot ziens !  
 

Hans en Claudia Bouwers www.mobilhomehuren.nl 

 Periode Weekend Midweek Week

Voorjaar 27/03 - 24/04 175 165 225

Meivakantie 24/04 - 08/05 375 365 450

Lente 09/05 - 21/05 175 165 225

Hemelvaart 21/05 - 29/05 375 
1

500 
2

Pinksteren 29/05 - 05/06 375 3 450 4

Voorzomeren 05/06 - 04/07 175 165 225

Hoogseizoen 04/07 - 29/08 545 
5

Zomerstaart 29/08 - 04/09 195 185 335

Nazomeren 06/09 - 28/10 175 165 225

Weekend Aankomst vrijdag, vertrek maandag

Midweek Aankomst maandag, vertrek vrijdag

Week Aankomst vrijdag, vertrek vrijdag

Uitzonderingen

1) Hemelvaartweekend - donderdag 21 mei - zondag 24 mei

2) Hemelvaartweek - vrijdag 15 mei - zondag 24 mei

3) Pinksterweekend - vrijdag 29 mei - maandag 1 juni

4) Pinkstermidweek - vrijdag 29 mei - vrijdag 5 juni

5) Hoogseizoen altijd van zaterdag tot zaterdag

Deze prijzen zijn exclusief (pppn)

Overnachtingstarief € 6,00

Toeristenbelasting € 1,00


