
Tarieven en informatie 2019 boerderijcamping Hoeve Vrij en Blij
Per 1-1-2019 gaat de BTW van 6% naar 9%. Deze prijsverhoging zijn wij genoodzaakt aan u 
door te rekenen:

April: 
Weekprijs € 88,- o.b.v. 2 personen. 
Extra personen € 4,50 p.p.p.n.

Losse boekingen:
Persoonsprijs € 11,50,- p.p.p.n.

Mei:
Weekprijs € 88,- bij min. 4 aaneengesloten weken. O.b.v. 2 personen.
Extra personen € 4,50 p.p.p.n.

Losse boekingen:
Persoonsprijs € 11,50 p.p.p.n.

Juni tot half juli:
Persoonsprijs € 11,50 p.p.p.n.

Half juli tot eind augustus
Comfort/plus plaats € 46,50,- per nacht o.b.v. 4 personen.
Extra personen € 4,50 p.p.p.n.
Dit betreft plaatsen 10, 11, 12 en 13.

Comfort plaats € 41,25 per nacht o.b.v. 4 personen.
Extra personen € 4,50 p.p.p.n.
Dit betreft plaatsen 2,3,4,6,7,8,9,14 en 15

Eind augustus tot half september
Persoonsprijs € 11,50 p.p.p.n.

Half september tot eind oktober 
Weekprijs € 88,- o.b.v. 2 personen. 
Extra personen € 4,50 p.p.p.n.

Losse boekingen:
Persoonsprijs € 7,50 p.p.p.n.



Overige prijzen en informatie
- Bij uw reservering is inbegrepen; het gebruik van elektra,  water, de staanplaats en het parkeren  
 van de auto op het parkeerterrein.
- Honden zijn gratis. Wel verzoeken wij de hond aangelijnd op het terrein te houden en hun   
 behoeftes buiten het terrein te laten doen.
- Kinderen tot 2 jaar zijn gratis.

NIEUW
- De toeristenbelasting is voor 2019 vastgesteld op € 1,85 per nacht voor de eerste 7 nachten. Het  
 maximale bedrag aan toeristenbelastingen per persoon komt hiermee op € 12,95 voor een verblijf  
 langer dan 7 nachten.
 Extra informatie voor langere periodes: Formulier Toeristenbelastingen
- Eind 2018/begin 2019 zal het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk zijn om de boerderij/camping  
 aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. Dit is een forse investering die wij in het buitengebied zelf  
 moeten gaan bekostigen. Deze aansluiting komt volledig ten behoeve van de camping. Hiervoor  
 hebben wij een tarief vastgesteld op € 1,50 per campingplaats per nacht.  Voor (voor)seizoen   
 plaatsen geldt een aangepast tarief van € 0,75 per campingplaats per nacht (dit aangepaste tarief  
 is omdat  de gasten meestal niet de gehele tijd aanwezig zijn op de camping).
- Ook nieuw voor 2019 is dat wij een kleine onkostenvergoeding gaan rekenen voor het plaatsen van  
 uw caravan op de campingplaats danwel op de parkeerplaats. Per handeling zijn de kosten € 15,-
- Voor 2019 gaan wij ook invoeren dat dichte plastic grondzeilen niet meer zijn toegestaan. Onder  
 dicht plastic stikt het gras en sterft het af. Niet erg voor u, maar wel voor denenen die na u komen.  
 Hierdoor hebben wij een aantal keren in 2018 graszoden moeten plaatsen om de plaatsen nog  
 weer bruikbaar te maken.
 Wel toegestaan zijn zgn. doorgroeimatten, rubberen matten met zichtbaar kleine gaatjes erin,   
 deze zijn in elke kampeerwinkel in diverse kleuren verkrijgbaar. Het gras kan hier doorheen   
 groeien en stikt niet. Kortom, alleen toegestaan zijn matten waar het gras doorheen kan groeien,  
 alle andere zijn niet toegestaan. Hierop zullen wij eventueel ook controleren. 
 Kamperen met een tent met een vast grondzeil is geen probleem, er mag echter geen extra of   
 dicht grondzeil gebruikt worden op plaatsen waar geen vast grondzeil aanwezig is.
- Inchecken voor de camping kan in de winkel tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Na deze tijd alleen  
 mogelijk in overleg. Vertrek van de camping is voor 13.00 uur (dit was 12.00 uur)

Wij hopen op uw begrip voor wat betreft deze aanpassingen. 

Voor vragen kunt u bij  Rianne terecht. 
Info @hoevevrijenblij.nl 
0222-319 263


