
Camping en jachthaven de Meeuw

Brielle, eiland Voorne-Putten, Zuid-Holland

Bij Camping en jachthaven de Meeuw vind je 141 toeristische kampeerplaatsen met een oppervlakte van ca. 100 m². Het park ligt aan het Brielse Meer, heeft een

eigen jachthaven en strandje. Het centrum van het historische stadje Brielle ligt op loopafstand en het Noordzeestrand is tevens dichtbij (ca. 15 km). 

Bij aankomst ontvang je een toeganssleutel (borg € 20,-), hiermee activeer je het sanitairgebouw, de douches en warm water.

- Trekkersplaats

  Dit is een kampeerplaats zonder stroomvoorziening. Alleen voor tenten (max. 10 m
2
), geen auto, incl. gebruik douche (warm/koud), warm water, toilet, baby room.

  Maximaal 3 personen per trekkersplaats met een tent van maximaal 10 m
2

- Standaard kampeerplaats

  Dit is een kampeerplaats voor èèn kampeermidddel standaard voorzien van 10 ampère stroomvoorziening. Incl. max. 2 bijzettentjes (max. 4,5 m
2
 per tent), 1 auto, gebruik douche

 (warm/koud), warm water, toilet, baby room.

standaard 

kampeerplaats 

10 ampere C

30 /03 tot 02 /04 Pasen / 1 april viering 26,90€              

02 /04 tot 27 /04 19,10€              

27 /04 tot 09 /05 Meivakantie 26,90€              

09 /05 tot 13 /05  Hemelvaart
5 28,00€              

13 /05 tot 18 /05 19,10€              

18 /05 tot 21 /05  Pinksteren
5 28,00€              

21 /05 tot 06 /07 19,10€              

06 /07 tot 14 /07 Week 28 26,90€              

14 /07 tot 21 /07 Week 29 28,00€              

21 /07 tot 18 /08 Week 30 t/m 33 30,00€              

18 /08 tot 25 /08 Week 34 28,00€              

25 /08 tot 29 /10 Vanaf Week 35 19,10€              

Tarief per periode incl. (indien van toepassing) elektra en water en excl. toeristenbelasting

Arrangementen
standaard toeristenb. toeristenb.

plaats 10 A. tot 3 pers. tot 4 pers.

30 /03 - 29 /10  Geheel seizoen
2 en 4

(incl. 750 Kwh verbruik) 1.699,00€          118,00€            177,00€             gemeente

30 /03 - 30 /06  Voorseizoen
4 

(incl. 300 Kwh verbruik) 656,00€            59,00€              88,50€               

30 /03 - 14 /07  Voorseizoen PLUS
4

( incl. 300 Kwh verbruik) 825,00€            67,05€              96,62€               

30 /03 - 02 /04  Paasweekend                 (3 nachten, aank. 09.00 u + vertr. 20.00 u) 78,70€              p.p.p.n. p.p.p.n.

27 /04 - 06 /05  Meivakantie (9 nachten, vertrek 20.00 uur) 215,20€            p.p.p.n. p.p.p.n.

27 /04 - 13 /05  Meivakantie/Hemelvaart (16 nachten, vertrek 20.00 uur) 364,55€            31,86€              62,54€               

06 /05 - 13 /05  Week met Hemelvaart (7 nachten, vertrek 20.00 uur) 162,80€            p.p.p.n. p.p.p.n.

09 /05 - 13 /05  Hemelvaart (4 nachten, vertrek 20.00 uur) 109,00€            p.p.p.n. p.p.p.n.

09 /05 - 21 /05  Hemelvaart/pinksteren (12 nachten, vertrek 20.00 uur) 237,75€            21,24€              42,48€               

18 /05 - 21 /05  Pinksterweekend (3 nachten, vertrek 20.00 uur) 81,00€              p.p.p.n. p.p.p.n.

01 /06 - 30 /06  Juni maand 336,50€            31,86€              47,20€               

30 /06 - 01 /09  Hoogseizoen 916,00€            73,16€              109,74€             

14 /07 - 25 /08  Voordeelarrangement hoogseizoen (14 nachten) 336,00€            p.p.p.n. p.p.p.n.

01 /09 - 30 /09  September maand 257,85€            31,86€              47,20€               

01 /09 - 29 /10  Naseizoen
4 

(incl. 300 Kwh verbruik) 343,80€            42,48€              84,96€               

Alle tarieven zijn gezinstarieven!

Gezin (=ouder(s) met thuiswonende kinderen t/m 25 jaar), voor kinderen ouder dan 25 jaar bedraagt de meerprijs € 55,00 per persoon per

geheel seizoensarrangement, € 33,00 voor alle overige arrangementen (m.u.v. paasweekend, hemelvaart en 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: Verplichte bijkomende kosten:

- Voorkeursplaats € 11,00 Toeristenbelasting € 1,18 per persoon per nacht

- Extra auto op de plaats per nacht € 4,00 (je betaalt max. € 60,- per reservering) Waarborg toeganssleutel € 20,- (deze ontvang je na retournering  terug)

- Winterstalling € 137,- (periode 29/10/18 tot 29/03/19)

- Stort huishoudelijk afval in perscontainer is gratis Internet wifi (indien beschikbaar)

- Bezoeker kampeergasten gratis (excl. parkeertarief) Seizoenscontract € 76,00 (30 /03 - 29 /10)

- Logé tarief per nacht € 6,00 excl. toeristenbelasting en parkeren Voorseizoenscontract € 56,00 (30/ 03 -30/06)

- Parkeertarief voertuigen bezoekers € 4,00 per dag (binnen de slagboom) Per maand € 23,00

Per week € 7,85

Per dag € 2,85

1
 = 10% vroegboekkorting op de verblijfskosten indien je tenminste 3 maanden voor - Aankomst na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur

      aankomst reserveert en minimaal 2 nachten m.u.v. Hemelvaart en Pinksteren - Betaling 20% binnen 14 dagen na ontvangst   factuur en 80% uiterlijk 4 weken 

      en de arrangementen.   voor aankomst
2 
= voor een seizoensplaats op de Spronsen geldt een toeslag van € 400,00 per jaar - Honden mogen gratis mee (max. 4 honden) en dienen vooraf aangemeld

     op het standaard tarief   te worden.
4 
= bij meerverbruik elektriciteit brengen wij € 0,27 per Kwh in rekening (tarief 2017)

5
 = minder dan 2 nachten reserveren is in deze periode niet mogelijk

                      DE ACSI KORTINGSKAART WORDT BIJ ONS GEACCEPTEERD!

                      € 15,- per nacht voor 2 personen, 1 auto, 10 ampère.

                      www.demeeuw.nl/acsi

Tarief per plaats per nacht inclusief (indien van toepassing) elektra en water en 

excl. toeristenbelasting
1

Trekkersplaats zonder elektra: alle periodes € 11,- per nacht

Reserveren: 0181- 412777 of kijk op www.demeeuw.nl

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

Camping en Jachthaven de Meeuw, Batterijweg 1, 3231 AA Brielle, Tel: 0181-412777

 Kampeertarieven 2018

Alle tarieven zijn gezinstarieven en inclusief:

- hele gezin, ouders met thuiswonende kinderen 
t/m 25 jaar

- douches en warm water
- elektriciteit (m.u.v. seizoensarrangementen)

- 1 auto op de plaats
- 2 bijzettentjes

- gratis 4 honden mee

Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van (tussentijdse) prijswijzigingen. Aan dit tarievenblad zijn geen rechten te ontlenen. Versie: 13 oktober 2017


