
Belangrijk om te weten bij de verhuuraccomodaties
• Aankomst is vanaf 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Roken in onze verhuuraccomodaties is verboden.
• Er mag 1 auto bij de verhuuraccomodatie staan.
• Partytenten, windschermen en bijzettentjes zijn niet toegestaan.
• Bezoekers zijn welkom, maar zowel huisdieren als voertuigen van bezoekers worden op de cam-

ping niet toegelaten!

Deze zeer ruime chalet is geschikt voor 4 personen. 
Het is een luxe red ceder, goed geïsoleerde chalet 
met 2 ruime slaapkamers, voorzien van een twee-
persoonsbed en een stapelbed. 

Een kachel en TV/radio, ingerichte keuken, zithoek 
en ruime toilet en douche zijn aanwezig. 
Met goed weer, kunt u de schuifpui openzetten 
naar het terras.

Een prachtige comfortabele chalet van alle gemak-
ken voorzien. 

Een volledig ingerichte keuken, met o.a. een vaat-
wasser en combimagnetron. De chalet is tevens 
voorzien van een functionele badkamer, twee 
slaapkamers, centrale verwarming en een sfeervolle 
zithoek. Een heerlijke leefruimte, met ook een terras 
buiten.

Een kruising tussen een tent en een blokhut! Heer-
lijk kamperen in de natuur met een beetje comfort. 

U heeft het genot van een kachel, een ruim keu-
kenblok met inventaris, gasstel en koud stromend 
water, een (slaap)bank, een koffiezetapparaat, 
theekoker en een koelkast. Er zijn twee gescheiden 
slaapruimtes met een tweepersoonsbed en een 
stapelbed. 

Natuurlijk zijn er ook andere manieren om te genieten van een zorgeloze vakantie op Cam-
ping Tamaring. Wij hebben voor u te huur: 

Gemak en comfort - Te huur

Een 4-persoons chalet

Een 5-persoons chalet

Een 6-persoons kampeerbungalow



Tarieven Verhuuraccommodaties 2018

Laagseizoen  
30-03 / 20-04  en 31-08 / 05-10

4 persoons 
chalet

5 persoons 
chalet

6 persoons 
kampeerbungalow

Weekend vr-ma € 150 € 200 € 125
Midweek ma -vr € 175 € 225 € 160
Week vr-vr of ma-ma € 325 € 420 € 275

Middenseizoen  
20-04 / 09-05  en 14-05 / 18-05 en 
22-05 / 13-07  en 17-08 / 31-08

4 persoons 
chalet

5 persoons 
chalet

6 persoons 
kampeerbungalow

Weekend vr-ma € 175 € 225 € 135
Midweek ma -vr € 200 € 275 € 175
Week vr-vr of ma-ma € 360 € 460 € 300

Hoogseizoen  
13-07 / 17-08

4 persoons 
chalet

5 persoons 
chalet

6 persoons 
kampeerbungalow

Week vr-vr € 525 € 600 € 425

Speciale periodes 4 persoons 
chalet

5 persoons 
chalet

6 persoons 
kampeerbungalow

Hemelvaart 09-05 / 13-05 
+ verblijf tot 17.00 uur

€ 300 € 350 € 225

Pinksteren  18-05 / 21-05 
+ verblijf tot 17.00 uur

€ 270 € 320 € 200

 

Informatie tarieven verhuur
• Alle tarieven zijn exclusief toeristenbelasting € 1,- p.p.p.n.
• De chalets zijn inclusief de kosten van verwarming.
• De kampeerbungalows zijn exclusief de kosten van verwarming.
• Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht. Laat dus alles netjes, opgeruimd en 

schoon achter, zoals bij aankomst.
• In de verhuuraccomodaties zijn dekbedden, kussens, matrashoezen, keukenlinnengoed, een 

afwasborstel en vuilniszakken aanwezig.
• U dient zelf uw eigen bedlinnengoed mee te nemen of u kunt dit bij ons huren (à € 8,-).
• Kinderstoel € 2,-, kinderbedje € 4,-, fietsen zijn vooraf te reserveren.
• Extra dagen verhuur alleen in overleg.

Betaling bij de verhuuraccomodaties
• 50% aanbetaling binnen 14 dagen naar reservering. Het restant 2 weken voor aankomst.
• Er is een borg van € 50,- . Deze borg wordt na vertrek binnen twee weken overgemaakt op uw 

bankrekening, indien alles in orde is.
• Op alle tarieven gelden de RECRON voorwaarden Verhuur.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutieplaats.

Alle tarieven zijn inclusief BTW. Bij drukfouten, vergissingen en BTW veranderingen 
behouden wij ons het recht de tarieven dienovereenkomstig aan te passen. 


