
 

 

 

 
 

 

 

Toeristisch kamperen:       

Tarief standplaats (voor caravan, tent of camper incl. 2 pers., excl. toer.bel.)*  

Periode van 31-03 t/m 27-04, van 22-05 t/m 13-07 en van 25-08 t/m 29-09 p.n. 

Periode van 28-04 t/m 21-05 en van 14-07 t/m 24-08 p.n. 

Extra personen (vanaf 3 jaar oud) (bijzettentje is toegestaan, max. 6 p.p.p.) p.p.p.n. 

Hond (één aangelijnde hond per kavel toegestaan, max.  € 45,- p. verblijf) 

Late check-out (18.00 uur i.p.v. 12.00 uur) 

p.n. 

Toeristenbelasting per persoon per nacht p.p.p.n. 

 

*Aanvullende informatie toeristisch kamperen: 

● Het tarief basisplaats  is inclusief: elektra aansluiting 6 Amp, warme douches, één 

kampeermiddel,  centraal antenne aansluiting, één auto, één bijzettentje, 1 wifi-ticket 

   Comfortplaats: als basis plus eigen wateraansluiting en afvoer, 10 Amp elektra 

 ● Max. te plaatsen: caravan (5,50 m. opbouw), voortent, luifel, bijzettentje (6 m²)    

Partytenten zijn niet toegestaan. 

● Tijdens Hemelvaart en Pinksteren minimaal verblijf van 3 nachten 

● Aankomst na 14.00 uur, vertrek voor 12.00 uur● Alleen reizende/verblijvende  

jongeren niet toegestaan. 

Hééééérlijk voordelig: 

10% korting bij reservering van 1 week (7 nachten) 

20% korting bij reservering van 2 weken (14 nachten) 30% 

korting bij reservering van 3 weken (21 nachten) óf kies één 

van onderstaande voordeelarrangementen  

 

Voordeelarrangementen: 
incl. hele gezin: (groot)ouders met (klein)kinderen, max. 6 p.p.p., incl. toer.bel. aankomst/vertrek 

Pasen Kampeer Probeer Weekend 31-03 t/m 02-04 

Bloesemarrangement* 14-04 t/m 28-04 

Hemelvaart én Pinksteren 09-05 t/m 21-05 

Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren 28-04 t/m 21-05 

Midzomer arrangement 

Schoolvakantiearrangement (6 aaneengesloten weken tussen 07-07 en 01-09) 

22-05 t/m 30-06 

Naseizoenarangement* 

Extra voordeel als u gaat fietsen in de Betuwe: 
* Bij deze arrangementen ontvangt u 1x de Fietsknooppuntenkaart Rivierenland 

Seizoenarrangementen:** 

25-08 t/m 29-09 

Voorseizoen 1 31-03 t/m 30-06 

Voorseizoen 2 

Extra persoon voorseizoen 

Toeristenbelasting voorseizoen arrangement (forfait = per standplaats) 

31-03 t/m 07-07 

Seizoenplaats (Koopvaardij 65 t/m 119 en Pampus)** 31-03 t/m 29-09 

Seizoenplaats (Koopvaardij 1 t/m 39a)** 31-03 t/m 09-09 

Kortseizoenplaats** 

Extra persoon seizoen 

Toeristenbelasting (kort)seizoenarrangement (forfait = per standplaats) 

28-04 t/m 01-09 

Winterstalling 2017-2018 (buiten, niet op de standplaats) 

Elektraverbruik (per Kwh) 

29-09 t/m 31-03 

Hond (één aangelijnde hond per kavel toegestaan) 

** incl. 4 personen, excl. verbruik elektra, excl. toeristenbelasting.  

Voor de volgende kavels op het veld Koopvaardij geldt een toeslag van 5%:  

19, 25, 31, 35a, 39a, 65 t/m 69, 74, 80, 84, 88, 94, 100, 106, 111, 116 en 119 

Wifi tickets (alleen geldig in het jaar van uitgifte) 

1 dag 

1 week 

1 maand 

3 maanden 

Seizoenticket 

Dagbezoekers op de camping 

 
 

 

 

 

TARIEVEN ‘18 
 

Koopvaardij Pampus 

comfortplaats basisplaats 

€       24,00 €       21,00 

€       31,00 €       28,00 

€         4,50 €         4,50 

€         5,00 €         5,00 

€       10,00 €       10,00 

€         0,70 €         0,70 

€       35,00 €       30,00 

€     235,00 €     220,00 

€     295,00 €     265,00 

€     450,00 €     415,00 

€     315,00 €     295,00 

€     935,00 €     885,00 

€     395,00 

  
€     375,00 

€     565,00 €     510,00 

€     625,00 €     570,00 

€       30,00 €       30,00 

€       60,00 €       60,00 

€  1.440,00 

€  1.390,00 

€  1.350,00 

€  1.300,00 €  1.225,00 

€       45,00 €       45,00 

€       95,00 €       95,00 

€     110,00 €     110,00 

€         0,39 €         0,39 

€       45,00 €       45,00 

 

 

 

 

 

€         2,00 

€        10,00 

€        25,00 

€        35,00 

€        55,00 

€         3,00 


