
Naturistenpark Flevo-Natuur

Zeewolde, Randmeren, Flevoland Kampeertarieven 2019

Bij Naturistenpark Flevo-Natuur vind je ruim 250 toeristische kampeerplaatsen met een oppervlakte tot ca. 150 m
2
.

Het park is gelegen in de bossen en dichtbij een openbaar naaktstrand en heeft de beschikking over diverse voorzieningen, waaronder sauna's, binnen- en buitenzwembad 

(beide met kinderbad), supermarkt, restaurant en snackbar. Het park is autoluw, je parkeert na laden en lossen op het parkeerterrein. Bij aankomst ontvang je een

toegangssleutel (borg € 20,00), deze heb je nodig voor de douche, warm water, wasserette en het hek op de algemene parkeerplaats wanneer deze gesloten is. 

- Tentplaats

Dit is een kampeerplaats voor èèn kampeermidddel met stroomvoorziening. Alleen voor tenten (max. 10 m
2
), incl. gebruik douche(warm/koud), toilet, water, babyroom en gebruik zwembaden

en sauna's.

- Standaard Kampeerplaats zonder elektra

Dit is een kampeerplaats voor èèn kampeermidddel zonder stroomvoorziening. Incl. max. 2 bijzettentjes (max. 6 m
2
), gebruik douches(warm/koud), warm water, toilet, babyroom en gebruik

zwembaden en sauna's.

- Standaard Kampeerplaats

Dit is een kampeerplaats voor èèn kampeermidddel voorzien van 4 of 10 ampère stroomvoorziening. Incl. max. 2 bijzettentjes (max. 6 m
2
), douches(warm/koud), warm water, toilet, 

babyroom en gebruik zwembaden en sauna's.

- Comfort kampeerplaats/camperplaats

Dit is een kampeerplaats voor één kampeermiddel voorzien van 10 ampère stroomvoorziening met aan-, afvoer van water en kabel-tv aansluiting. Inclusief gebruik douches(warm/koud),

  warm water, max. 2 bijzettentjes (max. 6 m
2
),  water, toilet, babyroom en gebruik zwembaden en sauna's.

Standaard 

kampeerplaats 

zonder elektra

Tentplaats met 

elektra

Standaard 

kampeerplaats 

met 4 ampere

Standaard 

kampeerplaats 

met 10 ampere

Comfort 

kampeerplaats/  

camperplaats 

met 10 ampere

29 /03 tot 19 /04 22,00€                    24,05€                24,05€                 26,85€                 29,90€                  

19 /04 tot 22 /04  Pasen 30,00€                    32,05€                32,05€                 34,85€                 37,90€                  

22 /04 tot 26 /04 22,00€                    24,05€                24,05€                 26,85€                 29,90€                  

26 /04 tot 05 /05 Meivakantie 30,00€                    32,05€                32,05€                 34,85€                 37,90€                  

05 /05 tot 29 /05 22,00€                    24,05€                24,05€                 26,85€                 29,90€                  

29 /05 tot 02 /06 Hemelvaart 
4 32,00€                    34,05€                34,05€                 36,85€                 39,90€                  

02 /06 tot 07 /06 25,60€                    27,65€                27,65€                 30,45€                 33,50€                  

07 /06 tot 10 /06 Pinksteren 
4 32,00€                    34,05€                34,05€                 36,85€                 39,90€                  

10 /06 tot 05 /07 25,60€                    27,65€                27,65€                 30,45€                 33,50€                  

05 /07 tot 13 /07 Week 28 27,90€                    29,95€                29,95€                 32,75€                 35,80€                  

13 /07 tot 20 /07 Week 29 30,00€                    32,05€                32,05€                 34,85€                 37,90€                  

20 /07 tot 17 /08 Week 30 t/m 33 32,00€                    34,05€                34,05€                 36,85€                 39,90€                  

17 /08 tot 24 /08 Week 34 30,00€                    32,05€                32,05€                 34,85€                 37,90€                  

24 /08 tot 28 /09 25,60€                    27,65€                27,65€                 30,45€                 33,50€                  

28 /09 tot 28 /10 22,00€                    24,05€                24,05€                 26,85€                 29,90€                  

Tarief per periode incl. (indien van toepassing) elektra
3
, aan- en afvoer water, kabel-tv en excl. toeristenbelasting

Arrangementen standaard standaard comfort toeristen

plaats 4 A. plaats 10 A. plaats 10 A. belasting

29 /03 - 28 /10  Geheel seizoen
3

- - 1.824,00€            167,09€                

29 /03 - 29 /06  Voorseizoen
3

- - 924,00€               60,50€                  

29 /03 - 13 /07  Voorseizoen PLUS
3

- - 1.160,00€            77,00€                  

19 /04 - 22 /04  Paasweekend    (3 nachten, vertrek 20.00 uur)                                       93,65€                102,05€               111,20€               p.p.p.n.

26 /04 - 05 /05  Meivakantie (9 nachten, vertrek 20.00 uur) 240,50€              261,50€               284,25€               p.p.p.n.

29 /05 - 02 /06  Hemelvaart (4 nachten, vertrek 20.00 uur) 128,20€              139,40€               151,60€               p.p.p.n.

29 /05 - 10 /06  Hemelvaart/pinksteren (12 nachten, vertrek 20.00 uur) 310,80€              338,80€               369,30€               29,70€                  

07 /06 - 10 /06  Pinksterweekend (3 nachten, vertrek 20.00 uur) 99,65€                108,05€               117,20€               p.p.p.n.

11 /06 - 06 /07  Juni arrangement 401,00€              441,50€               485,75€               25,30€                  

06 /07 - 20 /07  Voordeelarrangement zomer (7 nachten) 176,30€              191,70€               208,45€               p.p.p.n.

29 /06 - 31 /08  Hoogseizoen 1.109,65€           1.202,05€            1.302,70€            102,30€                

17 /08 - 31 /08  Voordeelarrangement zomer (7 nachten) 176,30€              191,70€               208,45€               p.p.p.n.

31 /08 - 28 /09  September maand (vertrek zondag 20.00 uur) 331,80€              365,40€               402,00€               28,60€                  

31 /08 - 28 /10  Naseizoen
3

- 429,60€               478,40€               29,05€                  

Alle tarieven zijn gezinstarieven!

Gezin (=ouder(s) met thuiswonende kinderen t/m 25 jaar), voor kinderen ouder dan 25 jaar bedraagt de meerprijs € 57,50 per persoon per

geheel seizoensarrangement, € 34,00 voor alle overige arrangementen (m.u.v. paasweekend, hemelvaart reguliere overnachtingen dan betaal je het

reguliere logé tarief per nacht). Gebruik door een 2e gezin/2e familie op 1 reservering is niet toegestaan.

Optionele bijkomende kosten:

- Voorkeursplaats € 11,00

- Honden € 4,55 per nacht (je betaalt max. 14 nachten per hond per reservering) 

  Honden zijn toegestaan op een aantal speciaal geselecteerde kampeerplaatsen)

- Winterstallling € 220,- (periode 28/10/19 tot 27/03/20)

- Logé tarief t/m 12 jaar gratis vanaf 13 jaar € 8,00 per nacht excl. toeristenbelasting

- Op alle kampeervelden is gratis wifi-internet beschikbaar met een snelheid van 2 Mbps, geschikt voor whats-app, mail lezen, surfen.

  Wil je het internet op je kampeerplaats upgraden naar 5 Mbps om te kunnen streamen en grote bestanden te uploaden, dit kan tegen bijbetaling:

- Internet op je kampeerplaats, per toestel: - Internet op je kampeerplaats voor 4 toestellen:

 * Seizoen: € 99,00                         Week € 4,50  * Seizoen: € 139,-                             

 * Maand:   € 9,00                           Dag € 1,50

- Bezoekers kampeergasten gratis, zonder gebruikmaking zwembaden en sauna's

- Bezoeker kampeergasten met gebruikmaking zwembaden en sauna's € 14,- (kinderen t/m 12 jaar gratis)

Verplichte bijkomende kosten: Overige informatie

- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht - Aankomst na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur

- Waarborg toegangssleutel € 20,- (deze ontvang je na retournering van de - Betaling 20% binnen 14 dagen na ontvangst 

  toegangssleutel terug)   factuur en 80% uiterlijk 4 weken voor aankomst

1
 = 10% vroegboekkorting op de verblijfskosten indien je tenminste 3 maanden voor aankomst reserveert en minimaal 2 nachten m.u.v. Hemelvaart en

      Pinksteren en de arrangementen
3
 = bij seizoensarrangementen wordt het het werkelijke elektraverbruik in rekening gebracht €0,27 per kWh

4
 = minder dan 3 nachten reserveren is in deze periode niet mogelijk

Digitale kabeltelevisie

Op het hele park is alleen digitale kabeltelevisie verkrijgbaar. Hiervoor dient je televisie te beschikken over een ingebouwde DVB-T tuner en

MPEG-4. De meeste nieuwere televisies zijn hier standaard mee uitgerust. Mocht je televisie dat niet hebben dan kun je een DVB-T receiver

met een HDMI kabel huren of kopen. Bij het huren betaal je een borg van € 50,-

-  Per week huren € 10,00 - Kopen € 54,50

-  Per dag huren € 2,50 

Naturistenpark Flevo-Natuur, Wielseweg 3, 3896 LA Zeewolde, Tel: 036-5228880,  Email: info@flevonatuur.nl

Bekijk online ons terreinreglement en de Recron-voorwaarden die van toepassing zijn. www.flevonatuur.nl/voorwaarden

Reserveren: 036- 5228880 of kijk op www.flevonatuur.nl

Tarief per plaats per nacht inclusief                            

(indien van toepassing) elektra en                         

aan-afvoer water, digitale tv en                          

excl. toeristenbelasting
1

KAMPEERVOUCHERS!
10 nachten kamperen, waarvan 

2 te gebruiken tijdens feestdagen 
en schoolvakanties 

€ 269,-
www.flevonatuur.nl/kampeervouchers

Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen. Versie: 15 oktober 2017


