Zanderij Specials 2019

Even Spontaan kamperen?
Niks vooraf Reserveren?

Er toch nog even onverwacht een paar dagen op uit?
Nou, dat kan natuurlijk altijd op de Zanderij.
Kom maar gerust gewoon even aanrijden. Wij zoeken
dan een leuk vrij plekje met u uit. Zorgeloos kamperen, welkom,
voel je vrij en blij op de Zanderij

Voorseizoen
Genieten van het prachtige voorseizoen
op de Zanderij?
Dat kan al vanaf € 895,Het voorseizoen loopt

van vrijdag 29 maart t/m zondag 23 juni.

Tevens zijn er diverse mogelijkheden om te verlengen!

Pasen

Kamperen met de Pasen?
U bent van harte welkom op de Zanderij!
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Fiets & Fun
Kamperen met 2 personen

zaterdag 29 juni t/m zaterdag 6 juli

€ 135,- inclusief deelname fietsweek

(exclusief toeristenbelasting)
De fietsdagen zijn op maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag.
De routes varieren van ca 40 tot 60 kilometer.
U komt langs de Hotspots van de Veluwe en op plaatsen
waar u nog nooit bent geweest. De kans is groot dat u
ook wild tegenkomt. Wilt u meefietsen en niet kamperen?
Dat kan ook! Dagdeelname € 5,- weekdeelname € 12,50
Iedere dagdeelnemer ontvangt een vaantje en iedere
weekdeelnemer ontvangt een medaille aan het einde van de
Fietsweek. Op de laatste fietsdag staat er een heerlijk buffet
voor u klaar in het restaurant tegen een geringe vergoeding.

Maandje Mooi

Hemelvaart woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni
met 2 personen € 160,(exlusief toeristenbelasting).

Pinksteren vrijdag 7 juni t/m maandag 10 juni
met 2 personen € 120,(exclusief toeristenbelasting).

Maandje September
Nog even lekker nazomeren?
Kamperen met het hele gezin

van zaterdag 31 augustus t/m zondag 29 september

n 225,-

Toeristenbelasting betaalt u alleen over
de nachten dat u aanwezig bent.

Wilt u de Veluwe ook op haar mooist zien?
Boek dan nu een Maandje Herfst!

Zonnige Zomer Weken

kamperen met 2 personen slechts € 295,(exclusief toeristenbelasting).
Tevens zijn deze arrangementen ook los van elkaar te boeken.

n 295,-

(exclusief toeristenbelasting)
De hele periode is er animatie aanwezig!

€ 355,-

van zaterdag 15 juni t/m zaterdag 13 juli

Hemelvaart & Pinksteren
Woensdag 29 mei t/m maandag 10 juni

kamperen met 2 personen

van zaterdag 10 augustus t/m zaterdag 24 augustus

Maandje Herfst

vrijdag 19 april t/m maandag 22 april

Er even lekker tussenuit met de Hemelvaart en of Pinksteren?
Er zijn nog een aantal leuke plaatsen te boeken!
Tijdens de Hemelvaart & Pinksteren
is het recreatieteam aanwezig.

Zonnige Nazomer Weken

Geniet u ook zo van alles wat in bloei staat? Dan hebben wij
HET arrangement voor u...
Kamperen met het hele gezin

Toeristenbelasting betaalt u alleen over de nachten dat u
aanwezig bent. In deze maand vinden er talloze mooie activiteiten plaats zoals o.a. High-Tea, Koffiebabbeluurtjes en nog
veel meer. Deze worden u aangeboden door de Zanderij!

met 2 personen slechts € 55,(exclusief toeristenbelasting)

Faciliteiten op de Zanderij
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Heerlijk genieten van de zomerzon?
kamperen met 2 personen

Zaterdag 6 juli t/m zaterdag 20 juli

slechts n 300,-

(exclusief toeristenbelasting)

Top Zomer weken

Zaterdag 20 juli t/m zaterdag 10 augustus
kamperen met 2 personen slechts n 640,(exclusief toeristenbelasting)
De gehele periode is er animatie aanwezig!
Iedere zaterdag een spetterende feestavond
i.v.m. ons 55-jarig jubileum

met het hele gezin n 185,Toeristenbelasting betaalt u alleen
over de nachten dat u aanwezig bent

Herfstvakantie
Nog even lekker op vakantie
voordat koning winter ons land bereikt?
Leuke activiteiten voor de kids in de Herfstvakantie
en u kunt ook de warmte opzoeken
in ons heerlijke overdekte zwembad!

Herfstvakantie Zuid

Zaterdag 12 oktober t/m zaterdag 19 oktober

130,-

Herfstvakantie Noord & Midden

Zaterdag 19 oktober t/m zaterdag 26 oktober
kamperen met het hele gezin voor slechts n
(exclusief toeristenbelasting)

Nieuw!!

TOERISTISCHETARIEVEN 2019

Camping de Zanderij beschikt in 2019 over maar liefst 4
zwembaden! ’t Waterdal is een heerlijk verwarmd buitenbad
van ruim 23 graden Celsius. Het bad begint bij 0,60 cm diepte
en eindigt op 1,40 cm diepte. Speciaal voor de Peuters is er
buitenbad de Waterdrup. Diepte 0,25 cm. Ook verwarmd en bij
zonnig weer warmt het snel op. Het overdekte gedeelte beschikt
over 2 zwembaden. Het grote verwarmde bad is 9 X 20 meter
en het verwarmde peuterbad 6 X 4 meter. Iedere ochtend is er
een zwem uur voor de senioren. Omkleedruimtes en douches
aanwezig. Bij de zwembaden is een zandstrand gelegen genaamd
Zandy Beach. Hier kunt u naar hartenlust zonnen en relaxen.

Camping winkel ZomerSuper

Iedere dag geopend! Met verse broodjes, jus d’ orange & de
dagelijkse krant.

Restaurant & Snackbar Flavours

Heerlijk dineren of snacken? Dat kan bij Restaurant Flavours!

Indoor Game hal ’t Mierennest

Zaterdag 28 september t/m zondag 27 oktober

kamperen met het hele gezin voor slechts n
(exclusief toeristenbelasting)

Zwembaden

130,-

Er zijn altijd leuke games voor de kids. O.a. Flipperkasten,
tafelhockey en nog veel meer.

Privé Sauna The White House

Heerlijk genieten in uw ‘’eigen’’ privé sauna? Dat kan op de
Zanderij! De sauna is te huur voor slechts € 30,- met 2 personen
voor 2 uur. Inclusief gebruik infrarood en traditionele sauna,
handdoeken, shampoo, zeep etc. Reserveren is verplicht! Staat
u niet op de Zanderij maar wilt u wel gebruik maken van de
sauna? Dat kan voor slechts € 35,- met 2 personen voor 2 uur.

Voetbalveld

De Zanderij beschikt over een eigen voetbalveld met diverse
mogelijkheden voor voetbal, basketbal, badminton & volleybal.
Er worden diverse toernooien georganiseerd.
Camping de Zanderij
Hoge Boeschoterweg 96
3781 NW Voorthuizen (Veluwe)
Tel. 0342 - 471343 / 473330
E-mail: info@zanderij.nl
Internet: www.zanderij.nl
Lid VVV, Recron en ANWB HHHHH
ING:
IBAN: NL73 INGB 0000 5932 19
Rabobank:
IBAN: NL66 RABO 0366 3018 10

de Zanderij
dat is meer dan kamperen

Kampeergeld per dag
Periode
J
J
J
J
J
J
J
J

vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

29/03
27/04
05/05
29/05
11/06
13/07
17/08
31/08

-

zaterdag
zondag
woensdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag

27/04
05/05
29/05
11/06
13/07
17/08
31/08
27/10

J
J
J
J
J
J
J
J

2 pers

3 pers

4 pers

5-6 pers

€ 22,25
€ 32,00
€ 25,50

€ 25,00
€ 35,00
€ 28,00

€ 27,00
€ 38,00
€ 31,00

€ 30,00
€ 41,00
€ 33,00

kijk hiervoor naar de speciale Hemelvaart/Pinksteren arrangementen

€
€
€
€

25,50
32,00
25,50
22,25

€
€
€
€

28,00
35,00
28,00
25,00

€
€
€
€

31,00
38,00
31,00
27,00

€
€
€
€

33,00
41,00
33,00
30,00

Arrangementen 2019
Periode
Arrangementen All-in
Voorseizoen
vr 29/03 - zo 23/06
Voorseizoen plus 1
zo 23/06 - zo 30/06
Voorseizoen plus 2
zo 23/06 - zo 07/07
Voorseizoen plus 3
zo 23/06 - zo 14/07
Naseizoen
za 17/08 - zo 27/10
Arrangementen All-in (excl. toeristenbelasting)
Pasen
vr 19/04 - ma 22/04
Meivakantie
za 27/04 - zo 05/05
Hemelvaart
wo 29/05 - zo 02/06
Pinksteren
vr 07/06 - ma 10/06
Hemelvaart & Pinksteren
wo 29/05 - ma 10/06
Maandje mooi
za 15/06 - za 13/07
Fiets&Fun
za 29/06 - za 06/07
Zonnige zomer weken
za 06/07 - za 20/07
Top zomer weken
za 20/07 - za 10/08
Zonnige nazomer weken
za 10/08 - za 24/08
Maandje september
za 31/08 - zo 29/09
Maandje Herfst
za 28/09 - zo 27/10
Herfstvakantie Zuid
za 12/10 - za 19/10
Herfstvakantie Noord/Midden
za 19/10 - za 26/10
* eventuele extra personen en/of hond naderhand te voldoen

2 pers

3 pers

4 pers

5-6 pers

€ 895,00
€ 75,00
€ 105,00
€ 130,00
€ 445,00

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

€ 55,00
€ 255,00
€ 160,00
€ 120,00
€ 295,00
€ 355,00
€ 135,00
€ 300,00
€ 640,00
€ 295,00
€ 225,00
€ 185,00
€ 130,00
€ 130,00

€ 65,00
€ 280,00
€ 165,00
€ 126,00
€ 305,00

€ 70,00
€ 305,00
€ 175,00
€ 136,00
€ 315,00

€ 79,00
€ 330,00
€ 180,00
€ 142,00
€ 325,00

*

*

*

€ 150,00
€ 325,00
€ 705,00
€ 320,00

€ 160,00
€ 350,00
€ 765,00
€ 345,00

€ 180,00
€ 370,00
€ 830,00
€ 365,00

*
*

*
*

*
*

€ 130,00
€ 130,00

€ 130,00
€ 130,00

€ 130,00
€ 130,00

Tarieven zijn inclusief stroom (6 ampère), bijzettentje (indien er ruimte is), water, en gebruik voorzieningen. Warme douche en
gebruik babyroom gratis. Warm watertappunt  0,10. Camping is autovrij! Auto op parkeerplaats gratis. Tijdens Hemelvaart en
Pinksteren is het reserveren van onze arrangementen verplicht. Wij berekenen géén reserveringskosten!
• Kinderen tot 3 jaar gratis.
• Extra overnachtingen, bv logé
J1
 3,15 p.p.p.n.
J  2,60 p.p.p.n.
• Toeristenbelasting (o.v.b.)		  0,90 p.p.p.n.
• Hond (indien ter plaatse toegestaan)		  3,15 p.n.
• Lege caravan/tent (in hoogseizoen niet toegestaan)		  11,00 p.n.
• Shelter inclusief 2 personen		  13,00 p.n.

Algemene informatie
toeristisch kamperen
• Reserveren van een plaats:

Wij vragen een aanbetaling van E 75,– voor een korte
verblijfsduur. Voor een langere verblijfsduur vragen wij een
aanbetaling van E 200,–. Na ontvangst is uw plaats definitief.
Zes weken voor aankomst betaling restant huurprijs.

• Aankomst/vertrek:

Aankomst na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Bij
vertrek na 12.00 uur kan een toeslag worden berekend. Bij
vroegtijdig of tussentijds vertrek van personen en/of tent of
caravan wordt geen restitutie verleend!

• Elektra/tv-ontvangst/Wi-Fi:

Overal is elektra mogelijk (C.E.E. norm). Voor de ontvangst
van HD tv heeft u een kastje nodig. Deze kunt u huren of
kopen bij de receptie. Internet/Wi-Fi kunt u laten aansluiten
tegen betaling er zijn meerdere mogelijkheden.
Informeer bij de receptie.

• Annuleringsbepalingen

Indien, door welke omstandigheden dan ook, de huurder tot
annulering van het huurcontract overgaat, dan wel zonder
uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende
uit de huurovereenkomst geen of slechts ten dele gebruik
maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een
schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling bedraagt:
15% van het huurbedrag, indien de annulering méér dan
drie maanden vóór de begindatum van de huurperiode
geschiedt;
50% van het huurbedrag, indien de annulering tussen de
drie maanden en twee maanden vóór de begindatum van
de huurperiode geschiedt;
75% van het huurbedrag, indien de annulering tussen twee
en één maand vóór de begindatum van de huurperiode
geschiedt;
90% van het huurbedrag, indien de annulering tussen
één maand en één week vóór de begindatum van de
huurperiode geschiedt;
100% van het huurbedrag, indien de annulering korter dan
één week vóór de begindatum van de huurperiode geschiedt of indien de huurperiode reeds heeft aangevangen.
In alle gevallen wordt n 25,00 voor administratiekosten ingehouden. Door annulering vervallen alle rechten. Niet tijdige en/of onvolledige betaling geldt als annulering.

De alles inbegrepen huurprijzen Verhuurobjecten
De Eekhoorn
De Ekster
De Bonte Specht

Weekprijzen:
za 30 maart
di 11 juni
za 13 juli
za 17 augustus
za 31 augustus

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

di 11 juni
za 13 juli
za 17 augustus
za 31 augustus
za 26 oktober

Arrangementen:
Meivakantie
zaterdag 27 april t/m zaterdag 4 mei

n
n
n
n
n

315,00
420,00
620,00
415,00
310,00

De Ooievaar

n
n
n
n
n

265,00
370,00
520,00
365,00
260,00

Pipowagen

n
n
n
n
n

250,00
355,00
525,00
355,00
250,00

Safaritent Roadrunner of Woodpecker
Safaritent Asterix of Obelix
(voorzien van centrale verwarming)

n
n
n
n
n

415,00
540,00
790,00
540,00
415,00

n 420,00

n 365,00

n 350,00

n 540,00

Hemelvaartarrangement
woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni

n 290,00

n 245,00

n 235,00

n 370,00

Pinksterarrangement
vrijdag 7 juni t/m dinsdag 11 juni

n 290,00

n 245,00

n 235,00

n 370,00

n 215,00

n 205,00

n 195,00

n 270,00

n 215,00

n 205,00

n 195,00

n 270,00

Midweek:
van maandag tot vrijdag
Weekend:
van vrijdag tot maandag

Midweek en weekend niet mogelijk van 13 juli t/m 17 augustus
Bij deze vermelde prijzen is alles inbegrepen, zoals: verbruik gas, water en elektra, eindschoonmaak, toeristenbelasting, parkeren auto op
parkeerplaats & Wi-Fi. U dient alleen zelf linnengoed mee te nemen (eventueel te huur via receptie).

De Ekster

De Eekhoorn

Huurvoorwaarden Verhuurobjecten
Aankomst- en vertrektijden
• Aankomst na 14.00 uur. Vertrek voor 10.30 uur.
• Huisdieren worden niet toegelaten.
• U dient de stacaravan netjes achter te laten. Gebroken voorwerpen
e.d. worden bij vertrek aan u in rekening gebracht!
Bij vertrek wordt het verhuurobject door ons gecontroleerd.
• Wij vragen een aanbetaling van de helft van de huurprijs.
Na ontvangst aanbetaling is uw reservering definitief. Zes weken
voor aanvang vakantie restant huurprijs overmaken.
• Bij tussentijds vertrek wordt niet gerestitueerd.
(zie ook annuleringsbepalingen)

Indeling Safaritenten

