PRIJSLIJST 2021
Camping en Bungalowpark
de Horsterhoeve
1965-2021

A: Horster-Engweg 17
3853 ME Ermelo
T: +31 (0) 341 56 04 31
E: info@horsterhoeve.nl
W: www.horsterhoeve.nl

WELKOM !

Op de Horsterhoeve valt veel te beleven, dus bent u op zoek naar een vakantie vol
actie dan bent u bij ons zeker aan het juiste adres. De Horsterhoeve is een echte
gezinscamping waar iedereen zich zal vermaken. Je vindt bij ons chalets, bungalows
en stacaravans. Er is een verwarmd spetterbad voor de kleintjes, trampolines en
genoeg speeltuinen. Ook sportievelingen kunnen zich bij ons uitleven.
De Horsterhoeve heeft namelijk een groot sportveld, een tennisbaan en pannaveld.
Op de camping is ook een kantine/snackbar met heerlijke menu’s, een winkeltje waar
u ’s ochtends verse broodjes kunt kopen en in de zomer periode 's middags heerlijk
softijs! Ook snoepkonten zijn welkom, want op de Horsterhoeve kan je in de
vakantieperiodes wekelijks poffertjes of pannenkoeken bakken.
Camping de Horsterhoeve ligt op 5 minuten fietsen van Strand Horst, een heerlijke
uitvalsbasis voor een stranddag. Je kan hier ook leren surfen en het water is ondiep,
dus geschikt voor de kleintjes.
Bij ons kunnen dierenvrienden kennis maken met onze kinderboerderij: alpaca's,
geitjes, kippen, konijnen, cavia’s, het is er allemaal. Een feest voor kind en dier! Naast
Camping de Horsterhoeve vind je een overdekte manege, Ruitersportcentrum Ermelo,
waar je pony of paard kan rijden.
Al met al is Camping de Horsterhoeve een gezellige familiecamping met vermaak voor
het hele gezin!
Wij verwelkomen u graag!
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STACARAVAN COUNTRY

Lengte 10,0 m
Breedte 3,5 m
4/5 Personen

De stacaravans zijn volledig ingericht. Zie
de inventaris lijst op pagina 7. Ze zijn
voorzien van 2 slaapkamers met beide 2
losse bedden. De derde slaapplaats kan
worden gemaakt van de dinette. Er is een
eigen douche, toilet en wastafel, koelkast
met vries-vak, magnetron, Wi-Fi en digitale
TV. Tevens is er een groot terras met tuin
set, een schuurtje en een eigen parkeerplaats. Dekbedden en hoofd-kussen zijn
aanwezig.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Periode
02/04 - 06/04
06/04 - 30/04
30/04 - 10/05
12/05 - 17/05
21/05 - 25/05
28/05 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 01/11
Aanbiedingen
11/06 - 21/06
11/06 - 28/06
11/06 - 02/07
13/08 - 23/08
13/08 - 30/08
13/08 - 03/09

Vakantie Periode
Pasen

Arrangement
4 Dagen € 150

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

10 Dagen € 250
5 Dagen € 175
4 Dagen € 150

Zomer
Hoogseizoen
Zomer
Nazomer
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen

Week
€ 225
€ 200
€ 225
€ 225
€ 225
€ 275
€ 400
€ 450
€ 350
€ 300

Midweek/Weekend
€ xxx
€ 175
€ 175
€ xxx
€ xxx
€ 225
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 175

€ 350
€ 425
€ 600
€ 400
€ 450
€ 550

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief de volgende kosten:
Schoonmaak kosten
Administratiekosten
Energiekosten
Toeristenbelasting

€ 40,€ 12,50
€ 5,- per dag
€ 1,50 per persoon per nacht

Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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Lengte 9,0 m
Breedte 3,7 m

CHALET NORDWIND

4/5 Personen
Particulier

De chalet is volledig ingericht. Zie de
inventaris lijst op pagina 7. Hij is voorzien
van 2 slaapkamers 1 tweepersoonsbed en 1
met twee losse bedden. De derde slaapplek
kan worden gemaakt van de dinette. Er is
een eigen douche, toilet en wastafel,
koelkast een aparte vriezer, magnetron, WiFi en digitale TV. Tevens is er een groot
terras met tuin set, een schuurtje en een
eigen parkeer-plaats. Dekbedden en hoofdkussen zijn aanwezig.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Periode
02/04 - 06/04
06/04 - 30/04
30/04 - 10/05
12/05 - 17/05
21/05 - 25/05
28/05 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 01/11
Aanbiedingen
11/06 - 21/06
11/06 - 28/06
11/06 - 02/07
13/08 - 23/08
13/08 - 30/08
13/08 - 03/09

Vakantie Periode
Pasen

Arrangement
4 Dagen € 150

Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

10 Dagen € 250
5 Dagen € 175
4 Dagen € 150

Zomer
Hoogseizoen
Zomer
Nazomer
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen

Week
€ 225
€ 200
€ 225
€ 225
€ 225
€ 325
€ 350
€ 475
€ 400
€ 300

Midweek/Weekend
€ xxx
€ 175
€ 175
€ xxx
€ xxx
€ 225
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 175

€ 425
€ 500
€ 650
€ 450
€ 500
€ 525

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief de volgende kosten:
Schoonmaak kosten
Administratiekosten
Energiekosten
Toeristenbelasting

€ 40,€ 12,50
€ 5,- per dag
€ 1,50 per persoon per nacht

Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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Lengte 10,0 m
Breedte 3,7 m

CHALET KOLIBRI

4/5 Personen
Particulier
De chalet is volledig ingericht. Zie de
inventaris lijst op pagina 7. Hij is voorzien
van 2 slaapkamers. 1 met een
tweepersoons bed en 1 met 2 losse bedden.
Er is een eigen douche, toilet en wastafel,
koelkast met vries-vak, magnetron, Wi-Fi en
digitale TV. Tevens is er een groot terras
met tuin set, een blokhut en een eigen
parkeer-plaats. Dekbedden en hoofdkussen zijn aanwezig.

Huisdieren zijn niet toegestaan.
Periode
02/04 - 06/04
06/04 - 30/04
30/04 - 10/05
12/05 - 17/05
21/05 - 25/05
28/05 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 01/11
Aanbiedingen
11/06 - 21/06
11/06 - 28/06
11/06 - 02/07
13/08 - 23/08
13/08 - 30/08
13/08 - 03/09

Vakantie Periode Arrangement
Pasen
4 Dagen € 225
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

10 Dagen € 300
5 Dagen € 225
4 Dagen € 200

Zomer
Hoogseizoen
Zomer
Nazomer
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen

Week
€ 250
€ 225
€ 275
€ 275
€ 275
€ 350
€ 425
€ 625
€ 500
€ 325

Midweek/Weekend
€ xxx
€ 175
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 250
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 250

€ 450
€ 550
€ 700
€ 450
€ 550
€ 700

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief de volgende kosten:
Schoonmaak kosten
Administratiekosten
Energiekosten
Toeristenbelasting

€ 40,€ 12,50
€ 5,- per dag
€ 1,50 per persoon per nacht

Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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Lengte 10,5 m
Breedte 4,0 m

BOERDERIJ CHALET

6 Personen

Het chalet is van alle gemakken voorzien.
Met 3 slaapkamers: één met een
tweepersoonsbed, één met twee
eenpersoonsbedden en één met een
stapelbed. Verder heeft deze chalet een
open keuken met o.a. een vaatwasser, een
combi-magnetron, TV met digitale
aansluiting en gratis Wi-fi. Tevens is er een
groot terras, een schuurtje en een eigen
parkeerplaats bij het chalet

Huisdieren zijn niet toegestaan.
Periode
02/04 - 06/04
06/04 - 30/04
30/04 - 10/05
12/05 - 17/05
21/05 - 25/05
28/05 - 09/07
09/07 - 16/07
16/07 - 20/08
20/08 - 27/08
27/08 - 01/11
Aanbiedingen
11/06 - 21/06
11/06 - 28/06
11/06 - 02/07
13/08 - 23/08
13/08 - 30/08
13/08 - 03/09

Vakantie Periode Arrangement
Pasen
4 Dagen € 225
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren

10 Dagen € 300
5 Dagen € 225
4 Dagen € 200

Zomer
Hoogseizoen
Zomer
Nazomer
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen
10 Dagen
17 Dagen
21 Dagen

Week
€ 250
€ 225
€ 275
€ 275
€ 275
€ 350
€ 425
€ 625
€ 500
€ 325

Midweek/Weekend
€ xxx
€ 175
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 250
€ xxx
€ xxx
€ xxx
€ 250

€ 450
€ 550
€ 700
€ 450
€ 550
€ 700

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief de volgende kosten:
Schoonmaak kosten
Administratiekosten
Energiekosten
Toeristenbelasting

€ 40,€ 12,50
€ 5,- per dag
€ 1,50 per persoon per nacht

Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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INVENTARIS LIJST
6
6
6
6
6
2
1

Kop en schotels
Dessertschaaltjes
Grote borden
Diepe borden
Ontbijt borden
Voorraadbussen
Suikerpot

6
6
6
6

Drinkglazen
Bierglazen
Wijnglazen
Borrelglazen

Bestekbak:
6 Vorken
6 Messen
6 Eetlepels
6 Theelepeltjes
2 Opscheplepens

Juslepel
Soeplepel
Roerlepel
Aardappelschilmesje
Kaasschaaf
Vleesvork
Broodmes
Spatel
Schuimspaan
Garde
Blikopener
Flessenopener
Groente rasp
Schaar
Pannenset
Braadpan
Koekenpan + spatdeksel
Steelpan
Waterkoker

Magnetron
Koffiezetapparaat
4-pits gasstel
Koelkast met vriesvakje
Afvalbakje
Dienblad
Pannenonderzetters
Glazen snijplank
Vergiet
Broodtrommel
Broodmandje
Sla schaal
Sla couvert

Servicepakketje:
Afwasborstel
Pannensponsje
Vaatdoekje
Lucifers

Emmer
Stoffer en blik
Afwasbak
Afdruiprek
Bezem

Schuurtje:
6 Tuinstoelen
6 Tuinstoelkussens
Tuintafel
Wasrekje
Parasol

6 Hoofdkussens
6 Dekbedden
Stofzuiger
Gaskachel
TV
Kledinghangers
Vaas

Reservering
De reserveringsbevestiging wordt binnen 1 week na
boeking toegezonden. Deze bevestiging is tevens
het bewijs van boeking.

Linnengoed
(Hoes) Lakens , kussenslopen, hand- en theekdoeken
dient u zelf voor te zorgen.
Hoofdkussen en dekbedden zijn aanwezig.

Huurprijzen
Alle prijzen zijn inclsuief milieuheffing en BTW
Niet inbegrepen zijn :
-schoonmaakkosten (1x € 40,-)
-energiekosten (€ 5,- per dag)
-administratiekosten (1x €12,50)
-toeristenbelasting (€1,50 p.p.p.n.)

Te huur extra*
Kinderstoel
€ 5,- per verblijf
Campingbedje
€ 5,- per verblijf
Bedsteun
Bovenstaande artikelen bij reservering opgeven
*Zolang de voorraad strekt

Wisseldag
De wisseldagen zijn op vrijdag en maandag m.u.v.
het Hoogseizoen. De huurder kan de accomondatie
betrekken vanaf 15:00 tot 19:00. Vertrek is voor
10:00.
Betaling
Op de reservering die wij u toesturen, staan de
betalingstermijnen aangegeven.
Eindschoonmaak
De eindschoonmaak is (door ons) verplicht.
De huurder dient de accommodatie bezemschool op
te leveren (geen vuile vaat, volle koelkast etc.)
Afval
Uw huisvuil kunt u deponeren in de desbetreffende
containers op de parkeerplaats.
Auto
Het is toegestaan om 1 auto bij de accommodatie te
plaatsen

Loge's
Personen die niet in de reservering worden genoemd
en die wel blijven overnachten (max. 6)
betalen het geldende overnachtingstarief
Vooraf aanmelden op de receptie is verplicht!
Slaaptentje
Het plaatsen van een slaaptentje op uw plaats is
(tegen geldend kampeertarief) toegestaan. Mits het
voor het eigen gezin is. Voor eventuele bezoekers die
met een tent willen overnachten zijn verplicht andere
kampeerplaatsen te reserveren.
Bezoekers
Het ontvangen van bezoekers is gratis. Alleen als zij
overnachten moeten zij loge geld betalen.
Recreatie Team
In de zomerperiode is er een gratis recreatie team en
schema voor jong en oud.
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1 april 2021 t/m
31 oktober 2021

SEIZOENSPLAATSEN
CHALET

SEIZOENSPLAATS

Chalet

€

1.425,00

Huisvuilafvoer

€

165,00

Bijdrage rioolstelsel en lozing

€

170,00

Bijdrage water

€

115,00

Vaste kosten Cai

€

80,00

Vaste kosten elektra 10 amp.

€

35,00

Totaal per seizoen

TOERCARAVAN

€

1.990,00

SEIZOENSPLAATS

Toercaravan

€

950,00

Huisvuilafvoer

€

165,00

Bijdrage rioolstelsel en lozing

€

170,00

Bijdrage water

€

105,00

Vaste kosten Cai

€

80,00

Vaste kosten elektra 10 amp.

€

35,00

Totaal per seizoen

€

1.505,00

STACARAVAN

SEIZOENSPLAATS

Stacaravan

€

1.255,00

Huisvuilafvoer

€

165,00

Bijdrage rioolstelsel en lozing

€

170,00

Bijdrage water

€

105,00

Vaste kosten Cai

€

80,00

Vaste kosten elektra 10 amp.

€

35,00

Totaal per seizoen

€

1810,00

WI-FI

(op de Receptie af te halen)

Verbruik elektra per kWh

€

0,36

Wi-Fi Abonnement:

Verbruik gas per m3

€

3,65

1x een weekend

€

5,00

Vaste kosten tankgas

€

80,00

1x een week

€

10,00

Forensenbelasting

via Gemeente

1x een maand

€

20,00

Toeristenbelasting

€

170,00

1x een voorjaar

€

30,00

Extra slaaptent

€

50,00

1x een seizoen

€

60,00

Logé per nacht

€

2,50

1x een extra

€

10,00

Borg slagboom pasje

€

20,00

- Bezoekers die overnachten zijn verplicht zich aan te melden bij de receptie
en betalen € 2,50 per persoon per nacht aan logégeld.
- Prijswijzigingen voorbehouden en eventuele fouten binden ons niet.
- Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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TOERISTEN PLAATSEN
Tarieven kamperen per nacht inclusief kampeer middel + auto + elektra + Cai
Exclusief toeristenbelasting 1,50 per persoon per nacht
Periode

Datum

Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinktsteren
Hemelvaart + Pinksteren

02/04 - 06/04
30/04 - 10/05
12/05 - 17/05
21/05 - 25/05
12/05 - 25/05
25/05 - 16/07
16/07 - 20/08
20/08 - 01/11

Hoogseizoen

Prijs:

1-2 pers.
3 pers.
4 pers.
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00
Gezinsarrangement 4 dagen voor
Gezinsarrangement 10 dagen voor
Gezinsarrangement 5dagen voor
Gezinsarrangement 4 dagen voor
Gezinsarrangement 13 dagen voor
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00
€ 20,00
€ 21,00
€ 22,00
€ 15,00
€ 16,00
€ 17,00

5 pers.
€ 18,00
€ 75,€ 145,€ 115,€ 75,€ 175,€ 18,00
€ 23,00
€ 18,00

Speciale Kampeer-arrangementen
Voorjaar
Maand April
Maand Mei
Maand Juni
Nazomer
Najaar

01/04 - 10/07

21/08 - 12/10
21/08 - 31/10

€
€
€
€
€
€

465,00
275,00
315,00
350,00
225,00
295,00

Exclusief toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. en verbruik elektra à € 0,36 p/kWh
Het verbruik moet zelf worden bijgehouden en aan het eind van de periode te voldoen.
Tarieven arrangementen gelden alleen voor het eigen gezin.
Gratis: bezoekers hoeven geen entree te betalen, zij betalen verplicht logé geld bij overnachting.
Reserveren tel. 0341-560431, mail info@horsterhoeve.nl of online www.horsterhoeve.nl
Na reserveren wordt u een reserveringsbevestiging toegestuurd met een betalingsoverzicht.
Aankomst: is na 13.00 uur. Vertrek: voor 11.00 uur.
Wasmachine munt
Droger munt
Douche munt
Fiets verhuur
Skelter verhuur
Pasje slagboom
Extra kleine tent

€
€
€
€ v.a.
€
€
€

5,50
3,50
0,50
10,00
5,00
20,00
1,00

inclusief wastabletje
(6-7 minuten)
per dag
per halve dag
borg
per nacht

Prijswijzigingen voorbehouden en eventuele fouten binden ons niet.
Op al onze reserveringen zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
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GEDRAGSREGELS
& overige informatie voor alle gasten van Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve

1. Onze seizoensplaatsen lopen van 30 maart tot 1 november.
2. Seizoensplaatsen zijn alleen voor eigen gezin, voor andere gasten is logégeld verplicht.
3. Overnachtingen van logés dienen bij aankomst te worden gemeld en afgerekend.
4. Honden zijn niet toegestaan op de camping, ook niet van bezoekers/huurders.
5. Bij aankomst kunt u zich melden / inschrijven bij de receptie.
6. Parkeer uw auto bij uw tent of caravan (één auto).
7. Bezoekers kunnen hun auto’s parkeren op de parkeerplaats aan het begin van de camping.
8. Uw staplaats mag alleen met beplanting worden afgezet (beplanting mag niet lager zijn dan
1,50m, en niet hoger dan 2,00m, dit voor uw eigen privacy en die van uw buren).
9. De nachtrust op ons terrein is van `s avonds 23.00 uur tot `s morgens 07.00 uur. Bij thuiskomst
binnen deze uren de nachtrust van onze recreanten niet verstoren.
10. Bezorgt u een ander geen overlast met harde muziek, balspelen, tv etc.
11. Op Zondag zijn de kantine, het winkeltje en de snackbar gesloten. De receptie is alleen bij
urgente gevallen open (via de intercom)„Klussen“ zoals schuren, zagen, timmeren, bestraten,
gebruik van hoge drukspuit, bladblazers e.d. is op zon- en feestdagen niet toegestaan. Storingen
en schade door u veroorzaakt dienen door u te worden vergoed.
12. De beheerder is niet aansprakelijk voor vermissing of ongelukken op het terrein.
13. Bouwwerken zijn niet toegestaan.
14. Berging/blokhut kunt u aanvragen bij de receptie.
15. Gescheiden afval kunt u kwijt in onze milieustraat. Huisvuil in de containers op de parkeerplaats.
16. Wilt u uw caravan/chalet verkopen, dan kunt u dit in overleg met de receptie in gang zetten.
17. Heeft u een koper, dan gaat u samen eerst naar de receptie om de regels van de camping door te
nemen.
18. Verkoop is alléén geldig als koper en verkoper een koopovereenkomst hebben getekend via de
Horsterhoeve.
19. Bij het einde van de overeenkomst (behalve bij verkoop van caravan of chalet) dient de plaats
leeg en schoon te worden opgeleverd. In overleg met de beheerder kunt u hout terrastegels
en/of andere spullen in de betreffende containers deponeren. Hiervoor worden de
stortingskosten aan u doorberekend.
20. Oude caravans (met een restwaarde van minder dan € 2500,--) mogen niet meer op de plaats
verkocht worden.
21. Bij verkoop en/of overdracht (door uzelf of door ons) wordt een vergoeding berekend van 3%
met een minimum van € 150,--.
22. Gebruik en in het bezit hebben van illegaal gevulde gasflessen is niet toegestaan.
23. Een groot zwembad bij uw caravan plaatsen is niet toegestaan, uitsluitend in overleg.
24. Er mag niet gesproeid worden met ons leidingwater (voor groot waterverbuik dient u zelf te
zorgen).
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