TARIEVEN 2019 - TOERISTENPLAATSEN
Alle bedragen in euro's
BOSPLAATS,
ZONPLAATS EN
DUINPLAATS
28,70
33,60
38,60
33,60
217,80
33,60
184,20
33,60
38,60
33,60
38,60
46,10
38,60
33,60
28,70

SPEELPLAATS
WATERSPORTPLAATS
30,90
36,40
41,60
36,40
234,90
36,40
198,50
36,40
41,60
36,40
41,60
49,60
41,60
36,40
30,90

92,70
63,40

BOSPLAATS,
ZONPLAATS EN
DUINPLAATS
105,90
72,20

SPEELPLAATS
WATERSPORTPLAATS
114,20
77,80

194,70
494,20
165,50
63,40

217,80
554,00
184,20
72,20

234,90
597,30
198,50
77,80

SEIZOENARRANGEMENTEN incl. toeristenbelasting
Halfseizoen arrangement
29 mrt tot 5 jul
en 1 sept tot 27 okt
Zomer arrangement
5 jul tot 1 sept
Nazomer arrangement
1 sept tot 27 okt

DUINPLAATS
1.452,00

ZONPLAATS
1.452,00

BOSPLAATS
1.452,00

2.276,00
587,00

2.276,00
587,00

2.276,00
587,00

OVERIGE TARIEVEN
Toeristenbelasting per persoon per nacht
5de en 6de persoon per nacht, excl. toeristenbelasting
Tweede parkeerkaart per nacht
Tweede parkeerkaart halfseizoenarrangement
Locker op het strand, per dag
Voorkeursboeking per plaats
Kinderen tot en met 2 jaar

TOESLAGEN
1,35
4,00
2,00
35,00
15,00
15,00
gratis

PERIODE
Min. aant.
Per plaats per nacht excl.
nachten bij
Toeristenbelasting
reservering
vr 29 mrt
vr 19 apr
7=6*
2
vr 19 apr
vr 26 apr
Pasen
3
vr 26 apr
zo 5 mei
Meivakantie
4
zo 5 mei
wo 29 mei
7=6*
2
wo 29 mei
ma 3 juni
Hemelvaart
4
Arrangement
ma 3 juni
vr 7 juni
2
vr 7 juni
di 11 juni
Pinksteren
4
Arrangement
di 11 juni
wo 19 juni
2
wo 19 juni
zo 23 juni
Fronleichnam
3
zo 23 juni
vr 5 juli
2
vr 5 juli
vr 12 juli
2
vr 12 juli
zo 25 aug
Zomer
3
zo 25 aug
zo 1 sept
2
zo 1 sept
zo 8 sept
2
zo 8 sept
zo 27 okt
7=6*
2
* Laagseizoen: 7 nachten verblijven = 6 nachten betalen
ARRANGEMENTEN excl. toeristenbelasting

Paasarrangement
19 tot 22 april 20.00 uur
Moederdag arrangement
10 tot 12 mei 20.00 uur
inclusief moederdagontbijt op 12 mei
Hemelvaartarrangement
29 mei tot 3 juni 20.00 uur
Hemelvaart-Pinksteren
29 mei tot 11 juni
Pinksterarrangement
7 tot 11 juni
Vaderdag arrangement
14 tot 16 juni 20:00 uur
inclusief vaderdagontbijt op 16 juni

TENTPLAATS
CAMPERPLAATS
25,40
29,20
33,40
29,20
194,70
29,20
165,50
29,20
33,40
29,20
33,40
41,40
33,40
29,20
25,40

TENTPLAATS
CAMPERPLAATS

VOORWAARDEN
• De tarieven zijn inclusief 9% BTW (uitgaande van de huidige BTW tarieven geldend op 1 januari 2019,
één parkeerkaart, warm en koud water, douchen.
• Tarieven zijn incl. Toegang tot het Noordhollands Duinreservaat;
• U kunt op de aankomstdag vanaf 14:00 uur op de plaats; op de vertrekdag dient de plaats voor 12:00 uur vrij te zijn;
• Per plaats mogen maximaal 6 personen overnachten, voor een 5e en 6e persoon geldt een extra tarief;
• Kinderen tot en met 2 jaar zijn gratis;
• Huisdieren zijn niet toegestaan op Camping Bakkum;
• Betaling van het verschuldigde kampeergeld dient vooraf te worden voldaan; bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats;
• Op al onze reserveringen zijn de RECRON-voorwaarden en de huisregels van toepassing.
Eventuele tariefwijzigingen en/of fouten onder voorbehoud.

TOERISTENPLAATSEN INFORMATIE
De toeristenplaatsen op Camping Bakkum zijn te vinden in twee verschillende gebieden:
• Het Commissarisveld
• Het Zeeduin
COMMISSARISVELD
Het Commissarisveld is een zonnig gelegen veld aan de rand van Camping Bakkum. Hier krijgt u
het gevoel midden in de duinen te staan. De weg naar het strand is verbonden met het Commissarisveld.
Vanaf hier is het 15 minuten lopen naar de zee. Het Commissarisveld is geschikt voor tenten, vouwwagens,
caravans en campers tot 2,2 ton. Het Commissarisveld biedt u vijf soorten plaatsen:
TENTPLAATSEN

Tentplaatsen zijn voorzien van een picknicktafel. Zoals de naam al zegt zijn deze plaatsen
geschikt voor tenten: nostalgisch kamperen op een nostalgische camping.
Tentplaatsen hebben geen elektraansluiting. Op deze plaatsen kunt u genieten van een rustige
en autovrije omgeving. Op de aankomst- en vertrekdag kunt u de plaats bereiken met de auto.
In de tussengelegen periode kunt u de auto op de parkeerplaats plaatsen.

DUINPLAATSEN

Duinplaatsen zijn prachtig gelegen plaatsen aan de rand van het Commissarisveld met uitzicht
op het bos. De Duinplaatsen liggen in een autovrije omgeving en zijn voorzien van elektra (10A).
Op de aankomst- en vertrekdag kunt u de plaats bereiken met de auto.
De Duinplaatsen 75 - 78 hebben een eigen wateraansluiting.

SPEELPLAATSEN

Speelplaatsen bieden u en uw kinderen extra vakantieplezier door de speciale speelmogelijkheden
in de omgeving waar deze plaatsen zich bevinden. U kijkt vanaf uw luie stoel naar uw
pleziermakende kinderen.
Speelplaatsen zijn voorzien van elektra (10A) en zijn autovrij. Op de aankomst- en vertrekdag kunt
u de plaats bereiken met de auto. In de tussengelegen periode kunt u de auto op de parkeerplaats
plaatsen.

ZONPLAATSEN

Zonplaatsen zijn voorzien van elektra (10A) en bieden u de mogelijkheid uw auto op de plaats
te zetten. Ook kunt u gedurende uw verblijfsperiode dagelijks van 07.00 tot 22.00 uur naar de
plaats doorrijden.
De Zonplaatsen 24 - 27 hebben een eigen wateraansluiting.

WATERSPORTPLAATSEN

Avontuurlijke en actieve gezinnen zijn extra welkom! Er is een speciaal kampeerveld waar je
helemaal in de watersportsfeer komt. Beleef hier het ultieme strandgevoel met hangmatten,
surfboarden, posters en een gezamenlijke grillplaats. Ook een locker op het strand hoort erbij,
zodat je niet hoeft te slepen met je spullen. Ook bieden we vanuit dit kampeerveld surflessen
aan van surfschool Quiksilver. De surfcoaches zijn hier vaak te vinden en willen graag met
jullie surfen. Een ervaring om nooit te vergeten! Op het surfveldje maken we samen regelmatig
kampvuurtjes, doen we spelletjes en organiseren we bij mooi weer een BBQ met het hele veldje.

ZEEDUIN
Op het Zeeduin staat u in een bosrijke omgeving, hier heeft u heerlijk verkoelende schaduw van dennen en esdoorns.
Hier zijn zonnige en schaduwrijke plaatsen te vinden middenin de natuur. Het Zeeduin onderscheidt zich van de andere plaatsen
met zijn ruime 'Bosplaatsen'. Hier kunt u eekhoorns en uilen tegenkomen, maar ook de koolmees, de nachtegaal en de specht is
hier regelmatig te vinden.
BOSPLAATSEN

Bosplaatsen zijn voorzien van elektra (10 A) en bieden u de mogelijkheid uw auto op de plaats
te zetten. Ook kunt u gedurende uw verblijfsperiode van 07.00 tot 22.00 uur naar de plaats
doorrijden. De Bosplaatsen zijn geschikt voor tenten, vouwwagens, caravans en campers tot 3,5 ton.

TENTPLAATSEN
MET ELEKTRA

De tentplaatsen op het Zeeduin zijn voorzien van elektra (10A). Op de aankomst en vertrekdag
kunt u de kampeerplaats bereiken met de auto, daarna kunt u gebruik maken van het parkeerterrein.
Zoals de naam al zegt zijn deze plaatsen geschikt voor tenten: het échte kamperen.
Als extra staat er een picknick tafel op uw plaats die u tijdens uw verblijf kunt gebruiken.

CAMPERPLAATSEN

De Camperplaatsen zijn uitgerust met elektra (10A) en hebben een extra verharde ondergrond
zodat ze extra geschikt zijn voor campers. De plaatsen zijn bosrijk gelegen en vlakbij de centrale
voorzieningen zoals het sanitairgebouw en het winkelplein.
De Camperplaatsen zijn ook geschikt voor zware campers.

Voor meer informatie over bovengenoemde plaatsen kunt u contact opnemen met de receptie.

