
Passantentarief Camping Súdermeer,
prijs per nacht

Standaard kampeerplaats €  22,50
Prijs is per nacht, voor max. 2 personen met 
auto + caravan  /  auto + vouwwagen of  
grote tent en exclusief toeristenbelasting.

Fiets kampeerplaats €  10,00
Prijs is per nacht, zonder auto,  inclusief tent voor 
max. 2 personen en exclusief toeristenbelasting.

Evt. bijkomende kosten
Extra volwassene €  6,50
Kinderen (4 – 12 jaar) € 3,00
Bijzettent bij kampeerobject € 3,50
Toeristenbelasting p.p.p.n. €  1,25

Alle tarieven zijn inclusief btw, stroom, gebruik van 
het sanitairgebouw, WIFI, gebruik van het overdekte 
zwembad bij Marina Stavoren en max. 2 honden 
(mits niet agressief, aangelijnd en hondenpoep 
opgeruimd).

Check-in vanaf 12.00 uur en de plaats moet op de dag 
van vertrek voor 12.00 uur weer vrij zijn.

Vaste- en seizoenplaatsen
Genoemde prijzen zijn inclusief 200Kwh, extra verbruik 
wordt aan het einde van het seizoen in rekening gebracht.

Vaste plaats  (01-04 t/m 31-10) € 2.250,00
Met riool-, stroom en drinkwateraansluiting  
en incl. winterstalling op het terrein      

Vaste plaats (01-04 t/m 31-10)  €  2.050,00 
met een stroomaansluiting en incl.  
winterstalling op terrein

Grote seizoenplaats (01-04 t/m 31-10)  €  1.900,00 
met een stroomaansluiting

Kleine seizoenplaats (01-04 t/m 31-10)  €  1.425,00 
met een stroomaansluiting 

Toeristenbelasting  € 165,63

Prijzen per maand of gedurende het voor- of 
naseizoen zijn alleen op aanvraag. 

Passantentarief Camperplaatsen 
prijs per nacht
Camperplaats april t/m september € 20,00
Camperplaats oktober en november € 15,00

-  Tarief is inclusief het aantal personen, gebruik van 
het sanitairgebouw, WIFI en stroom;

- Stroom onder voorbehoud van beschikbaarheid; 
- Toeristenbelasting  € 1,25 p.p.p.n.;
- Aanmelden bij de havenmeester of Strandpaviljoen 

De Potvis;
- U mag maximaal 7 nachten aaneengesloten 

overnachten; 
-  Reserveren is niet mogelijk. 

Prijzen 2023 Camping Súdermeer & Camperplaatsen 
Marina Stavoren Buitenhaven
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Gratis toegang tot het 

overdekte zwembad!


