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 Op onze tarieven zijn de Recronvoorwaarden van toepassing.  
 Bij reservering dient u 100% van het reserveringsbedrag vooruit te betalen: 50% binnen 2 weken na boeking én 50% vóór 

aankomst. 
 In het geval van een reservering met voorkeursplaats behouden wij het recht voor om een alternatieve plaats aan te wijzen als 

dat nodig is. Uiteraard in overleg met u. 

Tarieven Stacaravan Muller 2021 
 De onderstaande tarieven zijn inclusief gas-, water-, elektra- en schoonmaakkosten. 

 De Stacaravan Muller is geschikt voor maximaal 4 personen. 

 Het is niet toegestaan om te roken of te gourmetten in deze accommodatie. Ook honden en andere 

huisdieren zijn niet toegestaan. 

 U bent welkom vanaf 15.00u. op de dag van aankomst. We verzoeken u de accommodatie voor 11.00u. te 

hebben verlaten op de dag van vertrek. 

 U vindt de Stacaravan Muller op plek J 13 op de plattegrond. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarieven 2021 Van/tot Weekend Midweek Week 

Laagseizoen 26 mrt tot 2 apr € 245 € 295 € 460 

Pasen 2 apr tot 6 apr € 2951 

Laagseizoen 6 apr tot 23 apr € 245 € 295 € 460 

Meivakantie 23 apr tot 12 mei € 275 € 330 € 505 

Hemelvaart 12 mei tot 17 mei € 4302 

Laagseizoen 17 mei tot 21 mei  € 330  

Pinksteren 21 mei tot 25 mei € 3751 

Laagseizoen 25 mei tot 9 jul € 275 € 330 € 505 

Hoogseizoen 9 jul tot 17 jul   € 5903 

Topseizoen 17 jul tot 16 aug   € 6803 

Hoogseizoen 16 aug tot 6 sept   € 5903 

Naseizoen 6 sept tot 1 nov € 275 € 330 € 505 
1 4 nachten, aankomst op vrijdag, vertrek op dinsdag.  
2 5 nachten, aankomst op woensdag vertrek op maandag 
3 Minimaal 7 nachten. Aankomst/vertrek op zaterdag 

Bijkomende kosten   

Reserveringskosten 
online/telefonisch 

€ 9,50/ € 18,50 
WiFi (per dag/week/maand) € 2,50 / € 10,00 / € 25,00 

Borg € 75,00 Wasmunt (incl. wasmiddel) € 4,00 

Bedlinnen per persoon € 8,00 Droogmunt € 3,00 

Fietsverhuur per dag € 8,50   
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