
Prijslijst kamperen 
Bekijk hieronder de prijslijst 2022 van het kamperen op De Kuilart. 

Onderstaande prijslijst toont de tarieven voor het jaar 2022. 
De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 

Type kampeerplaats Laagseizoen Hoogseizoen 

Kampeerplaats Standaard € 19,50 € 28,50 

Kampeerplaats Comfort € 22,00 € 31,50 

Kampeerplaats Supercomfort € 29,00 €44,00 

Camperplaats A-Veld € 14,00 € 16,50 

Camperplaats C-Veld € 21,00 € 28,50 

Evt. bijkomende kosten Laagseizoen Hoogseizoen 

Extra persoon € 7,00 € 7,00 

Toeristenbelasting per persoon* € 1,25 € 1,25 

Voorkeurskosten** € 15,00 € 15,00 
Het laagseizoen is van: 01/01 tot 25/05, 30/05 tot 03/06, 07/06 tot 09/07 en 27/08 tot 31/12. 
Het hoogseizoen is van : 25/05 tot 30/05, 03/06 tot 07/06 en 09/07 tot 27/08. 

Prijzen zijn op basis van 2 personen, 1 kampeer- en vervoermiddel, gratis toegang tot het zwembad (m.u.v. de Camperplaats A) en incl. 16 ampère stroom 
en één wificode voor één apparaat. 

Douchegebruik is door middel van het gebruik van een SEP-Card waarbij 5 minuten douchen per persoon per dag inclusief is (uitgezonderd maand 
arrangementen, voorseizoen, seizoen, naseizoen en jaarplaatsen). Dit geldt uiteraard niet voor de Kampeerplaats Supercomfort, hierbij ontvangt u een 
sleutel van het eigen sanitair. 



*Toeristenbelasting tarieven zijn onder voorbehoud van wijzigingen door de gemeente. 
**Kiest u een specifieke plaats dan wordt dit nummer voor u gereserveerd en betaald u voorkeurskosten. 

Extra’s 
  

Extra auto kamperen € 5,00 per nacht 

Parkeren bezoekers per auto € 5,00 per nacht 

Hond (max. 1 hond per plaats) € 5,00 per nacht 

Boot op de oever/trailer € 3,50 per nacht 

Boot groot op de oever/trailer € 4,50 per nacht 

Boot in het water t/m 5 meter € 8,00 per nacht 

Elke meter extra € 1,60 per nacht 

Trailer/aanhanger klein (1 as) € 3,00 per nacht 

Trailer/aanhanger groot (2 assen) € 4,00 per nacht 

Kleine tent 2 personen trekkersveld (inclusief zwembad en auto) € 19,50 per nacht 
 


