
Kampeerplaatsen (Caravan / Tent / Camper)
- Inclusief 2 personen                                                         
- Elektriciteit (6 ampère)                                                      
- Reserveringskosten (verplicht)                                       
- Lokale heffingen per persoon, per nacht                     

Comfortplaats met privé sanitair
- Inclusief 2 personen
- Elektriciteit (16 ampère)
- Borg privé sanitair

Trekkershut
- Inclusief 4 personen
- Borg

Trekkerstent
- Maximaal  2 personen
- Elektriciteit (beperkt aanwezig)

Optionele bijkomende kosten per nacht
- Extra persoon tot 12 jaar
- Extra persoon vanaf 12 jaar
- Bijzettentje (maximaal 2)
- Huisdier
- Borg slagboomsleutel (camper of auto binnen)
- Auto binnen de slagboom

Als gast van de Koornmolen mag u gratis gebruik maken van het
overdekte zwembad (tijdens de recreatieve uren) en het onoverdekte
kleuterbadje. Kijk op www.zweminstituut.com voor de openingstijden.

Kijk voor de data van het laag- en hoogseizoen op de achterkant.

ACSI tarief 2021

- Inclusief 2 personen
- Elektriciteit (6 ampère)
- Auto binnen
- Eén huisdier

Zie data

- Alle genoemde prijzen zijn per overnachting 
- Zie kalender hierboven voor het laag- of hoogseizoen
- Op de blanco data is de camping gesloten (camping opent op 2 april)
- Voor campers en het privé sanitair geldt er een minimum verblijf van 2 nachten
- In oktober is de camping alleen geopend voor het privé sanitair, camper- en maandplaatsen*
- Leden van de ACSI betalen op de omcirkelde data een gereduceerd tarief
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