
Prijslijst kampeerterrein De Abbert, op alle boekingen zijn de algemene voorwaarden en het kampeerreglement van toepassing; boekingen/prijzen/voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen. 
Prijzen zijn incl. btw, alle kampeermiddelen, water & electra (normaal kampeerverbruik) en excl. borg en schoonmaak.

KAMPEERTARIEVEN 1-5-2023 t/m 1-10-2023 OVERIGE TARIEVEN & TARIEVEN VERHUURMATERIAAL
prijs per 2 nachten (halve midweek ma 12u-wo 12u of wo 15u-vr 12u, of weekend vr 15u-zo 18u)

BASISTARIEF VELD 1, incl. 30 personen (€ 845,00)    administratiekosten per boeking (€ 25,00)       
overkapping (9*11m - 4 biertafelsets) toeristenbelasting gemeente Dronten, p.p.p.n. (€ 1,45)          
sanitair (6 toilet, 4 douche), kampvuurplaats eindschoonmaak, per uur (€ 50,00)          

> 30 kampeerders, tarief per persoon (€ 19,00)      dagbezoeker, p.p.p.d. (€ 4,50)            
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 422,50 - extra kampeerders € 9,50 pp) huisdier, per nacht (€ 2,50)            

huisdier dagbezoeker, per dag (€ 2,50)            

BASISTARIEF VELD 2, incl. 15 personen (€ 285,00)    
sanitair (2 toilet, 2 douche), kampvuurplaats kampvuurhout, per kuub (€ 170,00)       

> 15 kampeerders, tarief per persoon (€ 19,00)      huur biertafelset, tafel 220x50cm en 2 banken (per nacht) (€ 12,50)          
(extra nacht incl. 15 kampeerders € 142,50 - extra kampeerders € 9,50 pp) huur koelkast 365 liter incl. bezorgen (1e nacht) (€ 85,00)          

huur koelkast 365 liter (opvolgende nachten) (€ 60,00)          

BASISTARIEF VELD 3, incl. 30 personen (€ 1.170,00) huur keukenkist A, 20 pers. borden en bestek (per weekend/midweek) (€ 12,50)          
accommodatie Reeve (8*12m - 8 biertafelsets, houtkachel, koelkast, 4p gasfornuis, overkapping 4*12m) huur keukenkist B, 20 pers. glazen en bekers (per weekend/midweek) (€ 12,50)          
sanitair (6 toilet, 2 douche), kampvuurplaats huur keukenkist C, keukenmaterialen (per weekend/midweek) (€ 12,50)          

> 30 kampeerders, tarief per persoon (€ 19,00)      huur keukenkist D, pannen (per weekend/midweek) (€ 12,50)          
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 585,00 - extra kampeerders € 9,50 pp) huur gasheater, excl. gas (gas tegen dagprijs verkrijgbaar) (per nacht) (€ 20,00)          

BASISTARIEF VELD 4, incl. 30 personen (€ 1.320,00) huur voetbalgoaltjes, prijs per verblijf (€ 25,00)          
accommodatie Loods 13 (11*15m - 10 biertafelset, koelkast, 6 kookpitten) huur volleybalnet, prijs per verblijf (€ 25,00)          
accommodatie blokhut (4*5m - 2 stapelbedden, 2 1-pers. bedden, tafel, stoelen) huur materialen levend stratego, prijs per dagdeel (€ 25,00)          
sanitair (6 toilet, 2 douche), kampvuurplaats huur materialen levend ganzenbord, prijs per dagdeel (€ 25,00)          

> 30 kampeerders, tarief per persoon (€ 19,00)      huur materialen levend bingo, prijs per dagdeel (€ 25,00)          
(extra nacht incl. 30 kampeerders € 660,00 - extra kampeerders € 9,50 pp) huur materialen zeskamp, prijs per dagdeel (€ 50,00)          

huur materialen bamboebuilding, prijs per dagdeel (€ 50,00)          

BASISTARIEF VELD 5 a, incl. 20 personen (€ 755,00)    activiteiten incl professionele begeleiding  op aanvraag 
stretchtent (8*12m - 4 biertafelsets) bv. Lowlandgames, Expeditie Robinson, Shooting Experience, Archery Tag
sanitair (4 toilet, 2 douche), kampvuurplaats

> 20 kampeerders, tarief per persoon        (€ 19,00)      brengen of ophalen materialen door externe partijen buiten aankomst- of (€ 50,00)          
(extra nacht incl. 20 kampeerders € 377,50 - extra kampeerders € 9,50 pp)   vertrektijd boeking

extra stroom of water tbv springkussen, zwembaden, hottubs etc (per item, per etmaal) (€ 25,00)          

BASISTARIEF VELD 5 b, incl. 20 personen (€ 780,00)    kosten stroom/water/afval voor extern ingehuurde partijen, bv foodtruck (per etmaal) (€ 50,00)          
accommdatie Stobbe (6,5*6,5m - 4 biertafelsets, koelkast, 4p gasfornuis, overkapping 7*9m)
sanitair (4 toilet, 2 douche), kampvuurplaats * Bij verblijf van 5 of 6 nachten 10% korting op het basistarief veld en het tarief voor extra kampeerders.

> 20 kampeerders, tarief per persoon        (€ 19,00)      * Bij verblijf van 7 of meer nachten 20% korting op het basistarief veld en het tarief voor extra kampeerders.

(extra nacht incl. 20 kampeerders € 390,00 - extra kampeerders € 9,50 pp)

SLAAPACCOMMODATIE * Kinderen tot 2 jaar kamperen gratis, toeristenbelasting gemeente Dronten dient wel afgedragen te worden.

prijs per 2 nachten (halve midweek ma 12u-wo 12u of wo 15u-vr 12u, of weekend vr 15u-zo 18u) * Hemelvaartarrangement (wo 17 mei t/m zon 21 mei) min. 4 nachten boeken, geldt voor basistarief veld en extra kampeerders.

* Pinksterarrangement (vr 26 juni t/m ma 29 juni) min. 3 nachten boeken, geldt voor basistarief veld en extra kampeerders.

huur grashopper 6-pers. (€ 100,00)    * Afname verhuurmateriaal loopt gelijk met aankomst-/vertrektijden, vanaf 12u (ma) of 15u (di t/m zo) tot 12u (ma t/m za) of 18u (zo)

stapelbedden, 2x 140x190cm, 2x 70x200cm, zelf beddengoed meenemen * Per groep wordt één kampeerveld verhuurt, indien men meerdere velden wil huren gelden er aanvullende voorwaarden qua 

(extra nacht € 50,00)    minimum aantal personen. Zie het kampeerreglement.

huur grashopper 8-pers. (€ 140,00)    * Borg: veld € 100,00 / groepsaccommodatie en/of stretchtent € 150,00 / slaapaccommodatie € 25,00 ; bij bepaalde groeps- 

stapelbedden, 3x 70x200cm, 1-pers, bedden 2x 70x200cm, zelf beddengoed meenemen    samenstellingen kan een hogere borg gerekend worden.

(extra nacht € 70,00) * Een voorbeeld van hoe de prijzen te berekenen vind op de website op de pagina "veel gestelde vragen".


