
Tarievenlijst camping Diepven 2023  

 Vakantieplaatsen dienen voor vertrek betaald te worden 

 Dagbezoekers en dagrecreanten dienen bij aankomst te betalen 

 Er kan contant betaald worden of per bank-app 

 Het lidmaatschap van NFN/INF (of zusterorganisatie) is voor alle 
bezoekers individueel verplicht! 

 Bent U geen NFN/INF lid? U kunt een lidmaatschapskaart van Diepven 
aanschaffen (€ 7,50) Jongeren tot 18 jaar zijn gratis  

 Prijzen zijn inclusief 9% BTW en exclusief alle additionele toeslagen 

 

Vakantieplaatsen per nacht  

 Caravan, tent of camper, inclusief 2 volwassenen inclusief: 
- 6A elektra 
- Gratis warm douchen en afwassen  
- Gebruik koelkast en diepvrieskast  
- Afvoer chemisch toilet  
- Milieubeheer (0,50 p.p.p.n.) 
- Wi-Fi 
- Minibieb 

 aankomst na 14.00 uur; vertrek voor 12.00 uur, afwijken kan in overleg) 

 

 Euro 25,00 

 
 
 
 
 

Additionele toeslagen 

 Toeristenbelasting per persoon per nacht 

 Extra tent per nacht 

 Extra volwassene per nacht 

 Kinderen tot 18 jaar per nacht 

 Huisdier, per nacht 

 Eerder komen, later vertrekken 

 Administratiekosten per boeking / bezoek 

 Energietoeslag 2023 ivm sterk gestegen energietarieven per nacht 

 

 Euro 1,30    

 Euro 3,50 

 Euro 5,50 

 Euro 3,50 

 Euro 3,50 

 Euro 7,50 

 Euro 3,00 

 Euro 2,00 

Dagbezoekers bij bestaande gasten 

 Personen tot 18 jaar 

 Personen vanaf 18 jaar met ’n lidmaatschapskaart (of (klein)kinderen) 

 Huisdier 

 Personen vanaf 18 jaar zonder (NFN/INF) lidmaatschapskaart dienen 
een Diepven lidmaatschapskaart aan te schaffen.  

 

 Euro 1,00 

 Euro 4,00 

 Euro 3,50 

 Euro 7,50 

Dagrecreanten 

 Personen tot 18 jaar 

 Personen vanaf 18 jaar met een lidmaatschapskaart 

 10 Badenkaart 

 Huisdier  

 Personen vanaf 18 jaar zonder (NFN/INF) lidmaatschapskaart dienen 
een Diepven lidmaatschapskaart aan te schaffen.  

 

 Euro 2,50 

 Euro 5,50  

 Euro 47,50 

 Euro 3,50 
 

 Euro 7,50 

Gebruik wasmachine/droger 

 Wasbeurt (wasmiddel inbegrepen) 

 Drogen per beurt 

 Centrifuge 

 

 Euro 4,00 

 Euro 4,00 

 Gratis 
 

Arrangementen  

 He-Pi arrangement van wo.17 mei (14:00 uur) tot di.30 mei (12:00 uur)  

 Voorjaar arrangement van 21 april tot en met 12 juni  

 Zomer arrangement van 12 juni tot en met 13 augustus 

 Na-zomer arrangement van 13 augustus tot en met 24 september 
 

Het betreft hier een vaste all-in prijs voor 2 pers. in de gespecificeerde periode.  
Extra personen tegen meerprijs. Alle arrangementen zijn inclusief 9% BTW en 
milieubeheer kosten maar excl. additionele toeslagen en zonder korting voor 
dagen waarop niet overnacht wordt. 
* Voor-, zomer- en najaar arrangementen zijn beperkt beschikbaar en op basis 
  van een contract met vooruitbetaling en is niet (gedeeltelijk) annuleerbaar. 
  Toeristen belasting en energietoeslag wordt geheven o.b.v.het nachtregister. 

 

 Euro 200,00 

 Euro 600,00 * 

 Euro 1000,00 * 

 Euro 500,00 * 
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