Kamperen op De Zanderij
Heerlijk een paar dagen eropuit, de zomervakantie bij ons
doorbrengen en/of één van onze arrangementen boeken,
dat kan op De Zanderij. We informeren u graag over de
mogelijkheden. U kunt ons bellen, mailen, maar komt u
gerust van te voren eens een kijkje nemen, dan kunt u zelf
zien wat onze camping u kan bieden. Een zorgeloos verblijf
op onze gastvrije camping, vrij en blij op De Zanderij!

Maandje Herfst

TOERISTISCHETARIEVEN 2021

Faciliteiten op De Zanderij
Zwembaden

Activiteiten

Camping De Zanderij beschikt over maar liefst 4 zwembaden,
waarvan 2 overdekt. Onze overdekte verwarmde zwembaden
zijn maar liefst 9x20 meter en 6x4 meter (peuterbad). Deze zijn
het hele seizoen open. Er zijn douches en een omkleedruimte
aanwezig. U kunt relaxen op de zonnebedden rondom het
zwembad of op ons ‘Zandy Beach’!

In het hoogseizoen hebben wij een animatieteam voor u klaar
staan die dagelijks leuke activiteiten verzorgd. Daarnaast kunt
u het hele seizoen gebruik maken van de tennisbaan (tegen
betaling) en het sportveld (geschikt voor voetbal, basketbal,
volleybal en badminton). Ook in de mei- en herfstvakantie zijn
er volop activiteiten.

Arrangementen 2021

Sanitair

Autovrij

We hebben diverse arrangementen die u kunt boeken. Al
onze arrangementen kunt u in deze flyer of op onze website
terug vinden.

Verdeeld over de camping zijn er 3 sanitairgebouwen. Deze zijn
verwarmd en u heeft alleen € 0,10 nodig voor het afwaswater.
Er is een sanitair unit voor minder validen aanwezig.

Onze camping is autovrij. U kunt wel bij aankomst en vertrek
met de auto naar uw plaats, maar de auto dient geparkeerd te
worden op één van de (gratis) parkeerplaatsen.

Campingwinkel ZomerSuper

Huisdieren

Pasen
Vrijdag 2 april tm maandag 5 april
De natuur komt weer in bloei te staan in deze mooie
periode. U kunt het Paasweekend bij ons kamperen
voor maar € 60,(op basis van 2 personen, exclusief toeristenbelasting)

Fiets & Fun
Zaterdag 26 juni tm zaterdag 3 juli
Houdt u van de prachtige Veluwe én fietsen, dan
bent u in deze week bij ons aan het juiste adres.
Op 4 dagen zullen er diverse fietsroutes zijn
variërend van circa 40 tot 60 kilometer.
Het tarief voor deze week is € 145,(op basis van 2 personen, exclusief
toeristenbelasting)
U kunt ook meefietsen als u niet bij ons kampeert.
Het tarief voor een dagdeelname is € 5,-,
voor een weekdeelname € 12,50.
U ontvangt aan het einde een vaantje (dagdeelname)
of medaille (weekdeelname). De week sluiten we af
met een heerlijk buffet in ons Flavours restaurant
(tegen kleine vergoeding).

Zaterdag 2 oktober tm zondag 31 oktober
Genieten van het rustige najaar, boek dan nu dit
relaxte arrangement voor maar € 195,-. Wilt u
tussendoor even naar huis, geen probleem, u betaalt
in deze periode alleen toeristenbelasting over de
nachten die u aanwezig bent.

Herfstvakantie
Zaterdag 16 oktober tm zondag 24 oktober
(Noord/Midden)
Zaterdag 23 oktober tm zondag 31 oktober
(Zuid)
Paddenstoelen zoeken, frisse wandelingen door het
bos, meedoen aan de camping activiteiten, zwemmen
in ons heerlijke overdekte zwembad of gewoon rustig
een boek lezen, dat kan allemaal in de herfstvakantie
op De Zanderij.
Met het hele gezin kunt u kamperen
voor maar € 140
(8 dagen, exclusief toeristenbelasting)

In onze ZomerSuper kunt u ’s ochtends heerlijke verse warme
broodjes, jus d’orange en de krant halen. Ook voor uw
dagelijkse boodschappen kunt u hier terecht.

Restaurant & snackbar Flavours
Een lekkere snack, een heerlijk diner of gezellig borrelen op
het terras, dat is mogelijk bij restaurant Flavours. Check hun
website voor meer informatie www.flavoursvoorthuizen.nl.

Privé Sauna
Heerlijk genieten in uw ‘eigen’ privé sauna? Dat kan in onze
sauna ‘The White House’. Er is een infrarood en traditionele
sauna en ruime douches aanwezig. Gebruik is inclusief
handdoeken, badjas, shampoo en drinkwater. Als u gast bent
op onze camping, kunt u met 2 personen 2 uur genieten
voor slechts € 30,-. Als u geen gast bent, betaalt u € 32,50.
Reserveren is verplicht! Check voor meer informatie de
website www.relaxsauna.nl

Huisdieren zijn op sommige kampeerplaatsen toegestaan.
Ze dienen altijd aangelijnd te zijn en mogen niet op de
camping uitgelaten worden. Bezoekers met huisdieren zijn
niet toegestaan.

Omgeving
Vanaf onze camping loopt u zo de bossen in. Een prachtige
omgeving voor wandelen en fietsen. Bij de receptie zijn
(gratis) wandel- en fietsroutes verkrijgbaar.

Website
Meer informatie over kamperen op De Zanderij vindt u op
onze website. Hier vindt u ook het laatste nieuws over onze
camping en de activiteiten.

Vragen?
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op en we helpen
u graag.

Camping De Zanderij
Hoge Boeschoterweg 96
3781 NW Voorthuizen (Veluwe)
0342 - 471343 / 473330
info@zanderij.nl
www.zanderij.nl
Camping De Zanderij

Lid VVV, Recron
en ANWB HHHH
ING
NL73 INGB 0000 5932 19
RABO
NL66 RABO 0366 3018 10

de Zanderij
dat is meer dan kamperen

2 pers

3 pers

4 pers

5-6 pers

Algemene informatie
toeristisch kamperen

€ 24,00
€ 34,00

€ 27,00
€ 37,00

€ 29,00
€ 40,00

€ 32,00
€ 43,00

• Reserveren kampeerplaats

Kampeergeld per dag
Periode
J
J
J
J
J
J
J

vrijdag
zaterdag
woensdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

26/03
01/05
12/05
25/05
10/07
14/08
28/08

-

zaterdag
dinsdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag

01/05
25/05
25/05
10/07
14/08
28/08
31/10

J
J
J
J
J
J
J

kijk hiervoor naar de speciale Hemelvaart/Pinksteren arrangementen

€
€
€
€

27,50
34,00
27,50
24,00

€
€
€
€

30,00
37,00
30,00
27,00

€
€
€
€

33,00
40,00
33,00
29,00

€
€
€
€

35,00
43,00
35,00
32,00

Arrangementen 2021
Periode
Arrangementen All-in
Voorseizoen
vr 26/03 - zo 20/06
Voorseizoen plus 1
zo 20/06 - zo 27/06
Voorseizoen plus 2
zo 20/06 - zo 04/07
Voorseizoen plus 3
zo 20/06 - zo 11/07
Naseizoen
za 14/08 - zo 31/10
Arrangementen All-in (excl. toeristenbelasting)
Pasen
vr 02/04 - ma 05/04
Meivakantie
za 01/05 - zo 09/05
Hemelvaart
wo 12/05 - zo 16/05
Pinksteren
vr 21/05 - ma 24/05
Hemelvaart & Pinksteren
wo 12/05 - ma 24/05
Maandje mooi
za 29/05 - za 26/06
Fiets&Fun
za 26/06 - za 03/07
Zonnige zomer weken
za 03/07 - za 17/07
Top zomer weken
za 17/07 - za 07/08
Zonnige nazomer weken
za 07/08 - za 21/08
Maandje september
za 28/08 - zo 26/09
Maandje Herfst
za 02/10 - zo 31/10
Herfstvakantie Noord
za 16/10 - zo 24/10
Herfstvakantie Midden /Zuid
za 23/10 - zo 31/10
* eventuele extra personen en/of hond naderhand te voldoen

U kunt bij ons boeken via onze website of telefonisch. Na
de boeking ontvangt u een reserveringsbevestiging. Uw
reservering is definitief na ontvangst van een aanbetaling.
Voor een kort verblijf bedraagt de aanbetaling € 75,-,
voor een langer verblijf € 200,-. Het restantbedrag dient
uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.

• Aankomst en vertrek
2 pers

3 pers

4 pers

5-6 pers

€ 945,00
€ 85,00
€ 115,00
€ 140,00
€ 475,00

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

€ 60,00
€ 275,00
€ 170,00
€ 130,00
€ 315,00
€ 375,00
€ 145,00
€ 320,00
€ 680,00
€ 320,00
€ 240,00
€ 195,00
€ 140,00
€ 140,00

€ 70,00
€ 300,00
€ 175,00
€ 135,00
€ 325,00

€ 75,00
€ 325,00
€ 185,00
€ 145,00
€ 335,00

€ 85,00
€ 350,00
€ 190,00
€ 150,00
€ 345,00

*

*

*

€ 160,00
€ 345,00
€ 750,00
€ 345,00

€ 170,00
€ 370,00
€ 810,00
€ 370,00

€ 190,00
€ 390,00
€ 880,00
€ 390,00

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

Overige tarieven
Tarieven zijn inclusief stroom (6 Amp), bijzettentje (in overleg), water, gebruik sanitaire voorzieningen, zwembad en deelname
animatieprogramma. Kosten voor het warm watertappunt zijn € 0,10.
• Extra overnachtingen (logé)
J1
• Toeristenbelasting (o.v.b.)		
• Hond (indien op plaats toegestaan)		
• Lege caravan/tent (niet in hoogseizoen)		
• Shelter (inclusief 2 personen)		

€ 3,35 p.p.p.n.
€ 1,10 p.p.p.n.
€ 3,35 p.n.
€ 11,60 p.n.
€ 13,75 p.n.

J € 2,75 p.p.p.n.

Aankomst na 13:00 uur en vertrek voor 12:00 uur.
Bij vroegtijdig vertrek wordt geen restitutie verleend.

• Elektra, TV, Wifi
Bij uw kampeerplaats is stroom aanwezig (6 Amp. C.E.E.
norm) en een TV aansluiting (uitsluitend voor digitale
ontvangst). Wifi is tegen betaling mogelijk. Dit kunt u
aanvragen bij de receptie. Er is gratis wifi 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 annuelring tussen de
drie maanden en twee manden 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 € 25,- administratiekosten in rekening
gebracht. Door annulering vervallen alle rechten. Niet
tijdige en/of onvolledige betaling geldt als annulering.

De alles inbegrepen huurprijzen accommodaties
Weekprijzen
zaterdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

Stacaravans

27 maart
25 mei
10 juli
21 augustus
28 augustus

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

dinsdag 25 mei
zaterdag 10 juli
zaterdag 21 augustus
zaterdag 28 augustus
zaterdag 30 oktober

Arrangementen
Meivakantie
zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei

€
€
€
€
€

380,00
490,00
705,00
490,00
380,00

Pipowagen

€
€
€
€
€

315,00
420,00
560,00
420,00
315,00

Safaritenten

€
€
€
€
€

485,00
620,00
880,00
620,00
485,00

€ 495,00

€ 415,00

€ 620,00

Hemelvaart
woensdag 12 mei t/m zondag 16 mei

€ 355,00

€ 300,00

€ 435,00

Pinksteren
vrijdag 21 mei t/m dinsdag 25 mei

€ 355,00

€ 300,00

€ 435,00

Midweek
van maandag tot vrijdag

€ 280,00

€ 250,00

€ 335,00

Weekend
van vrijdag tot maandag

€ 280,00

€ 250,00

€ 335,00

Midweek en weekend niet mogelijk van 10 juli t/m 21 augustus
De huurprijzen zijn inclusief verbruik gas, water, elektra,
eindschoonmaak, toeristenbelasting en wifi.
Uw auto dient u op de parkeerplaats te parkeren en linnengoed
dient u zelf mee te nemen (eventueel te huur via de receptie).

Stacaravans: De Eekhoorn en De Ekster zijn geschikt
voor 4 personen.

Safaritenten: Roadrunner, Woodpecker, Asterix, Obelix,

Suske. Deze zijn geschikt voor 6 personen.

Pipowagen: De Pipowagen is geschikt voor 4 personen.
Voor meer informatie en foto’s van onze verhuurobjecten
verwijzen we u graag naar onze website

Voorwaarden accommodaties
• Aankomst na 15:00 uur.
• Vertrek voor 10:00 uur.
• U dient het verhuurobject netjes achter te laten. Gebroken
voorwerpen etc worden bij vertrek aan u in rekening
gebracht. Het object kan door ons gecontroleerd worden.
• Wij vragen een aanbetaling van de helft van de huurprijs.
Na ontvangst van de aanbetaling is uw reservering
definitief. Uiterlijk 6 weken voor uw aankomstdatum
ontvangen wij het restantbedrag.
• Bij latere aankomst en/of eerder vertrek wordt niet
gerestitueerd.
• Huisdieren zijn in de accommodaties niet toegestaan.
• Zie bij algemene informatie de annuleringsbepalingen.

