
Tarieven Camping  De Fontein 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
De Fontein is een gezinscamping en geopend van 1 april tot 1 oktober. De dagtarieven gelden voor : aankomst na 
12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Andere tijden zijn alleen eventueel in overleg mogelijk. In overleg met u kan  
½ dagtarief extra berekend worden.  Aansluiting electra is 6 Amp.  
Wij verzoeken u vriendelijk om contant af te rekenen daar U bij ons niet kunt pinnen. Zie ons campingreglement 
voor : auto, bootjes, hond, vuilnis etc. Een hond is eventueel na overleg beperkt toegestaan( geen hond van de  
‘Lijst van hoog-risico honden’). Om een goede zwemwaterkwaliteit te behouden is vissen niet toegestaan ( behalve 
eventueel voor jaarplaatsen). 
Tevens zijn er tarieven voor leden van de Stichting Vrije Recreatie(SVR) . U kunt bij ons lid worden tegen betaling 
van € 10,- voor het jaar 2019.  Zie ook www.SVR.nl 
 

Dagtarieven: 

Kampeerplek (zonder personen) voor caravan of tent (met of zonder auto) 
met electra-aansluiting en verbruik van maximaal 2 kW per dag 

€ 12,50 (zonder electra €11,50) 

Als boven                                                                          met lidmaatschap SVR €  9,50   (zonder electra € 8,50 ) 

Persoon van 3 jaar en ouder  (exclusief toeristenbelasting) €  3,50        

Extra verbruik electra  (boven 2kWu per dag) €  0,45      per kWu   
      1 persoon / wandel /fiets/tentje/ geen elektriciteit  €  7,25        

Toeristenbelasting  per persoon per nacht €  1,25 

Hond                              (alleen in overleg op sommige plaatsen mogelijk) €  1,75 

Extra tentje  €  2, - 

Extra auto                       (bij de caravan of op de parkeerplaats) €  3, - 
      Caravan onbewoond in juli/aug (bewoners 24 uur afwezig) €  9,25 

           ,,             ,,             rest               (bewoners 24 uur afwezig) €  6,25 

 Douche                               (inworp euromunt 0,50) €  0,50 

 Warm water afwas           (inworp euromunt 0,20) €  0,20 

 Bezoeker overdag €  2,00 

 Draadloos internet (www.wifitenne.nl)    Zie tarievenlijst 

 Kosten bij verlies van de slagboomsleutel €  40,00 
  

                        

Kortingacties kampeertarieven: 

1e  week (7 dagen)   normaal dagtarief na 7 dagen over de volgende dagen  

in april/mei/sept     € 2,- korting  

per dag (niet over onbewoond-

tarief)          

Speciale regeling toeristenbelasting 

bij langer verblijf in april/mei/sept 

   

Vraag ook naar onze maandtarieven 

 

Camping De Fontein           Hupselse Markenweg 4          7151NV Eibergen           Tel. 0545-474887 

            info@defontein.nl         bankreknr.  NL58 ABNA  059 10 17 121 
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Tarieven Camping  De Fontein 2019 

   zie svp ommezijde voor het campingreglement 


