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De Zanderij
Dat is meer dan kamperen!



Welkom op onze camping en vakantiepark De Zanderij

De Zanderij, de gezinscamping bij uitstek. U kunt bij ons genieten van de prachtige Veluwe, 
waar u eindeloos kunt wandelen of fietsen. Een bezoek aan de gezellige dorpen in de 
omgeving, heerlijk rustig een boek lezen bij uw accommodatie of meedoen aan één van de 
activiteiten op de camping.... het kan allemaal bij De Zanderij.

In 2023 zijn wij geopend van vrijdag 31 maart t/m zondag 29 oktober.

In deze brochure vindt u de tarieven voor en informatie over toeristisch kamperen, onze 
verhuuraccommodaties en de seizoenplaatsen.

Algemene informatie toeristisch kamperen

• Reserveren kampeerplaats
 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 € 250,-. Het 
restantbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst te zijn voldaan.

• Aankomst en vertrek
 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 rondom 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 € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Door annulering 
vervallen alle rechten. Niet tijdige en/of onvolledige betaling geldt als annulering.



Kampeergeld per dag 
Periode 2 pers 3 pers 4 pers 5-6 pers 
vrijdag 31/03     -     zaterdag 29/04 € 26,75 €  30,00 €  33,25 €  36,25 
zaterdag 29/04     -     dinsdag 30/05 € 38,00 €  41,25 €  44,50 €  47,75 
dinsdag 30/05     -     zaterdag 08/07  € 31,00 €  34,25 €  37,50 €  40,75 
zaterdag 08/07     -     zaterdag 12/08 € 38,00 €  41,25 €  44,50 €  47,75 
zaterdag 12/08     -     zaterdag 02/09  € 31,00 €  34,25 €  37,50 €  40,75 
zaterdag 02/09     -     zondag 29/10  € 26,75 €  30,00 €  33,25 €  36,25 

Arrangementen
Periode 2 pers 3 pers 4 pers 5-6 pers 
Arrangementen All-in 
Voorseizoen basis vr 31/03 - zo 18/06 € 1.065,00 * * *
Voorseizoen plus 11 zo 18/06 - zo 25/06 € 98,00 * * *
Voorseizoen plus 21 zo 18/06 - zo 02/07 € 130,00 * * *
Voorseizoen plus 31 zo 18/06 - zo 09/07 € 157,00 * * *
Naseizoen za 12/08 - zo 29/10 € 535,00 * * *
1 voorseizoen plus alleen icm basis

Arrangementen All-in (excl. toeristenbelasting) 
Pasen  vr 07/04 - ma 10/04 € 68,00 €  76,00 €  84,00 €  92,00 
Meivakantie za 29/04 - zo 07/05 € 310,00 € 337,00 € 364,00 € 391,00 
Hemelvaart  wo 17/05 - zo 21/05 € 190,00 € 196,00 € 202,00 € 208,00 
Pinksteren  vr 26/05 - ma 29/05 € 150,00 € 155,00 € 160,00 € 165,00 
Hemelvaart & Pinksteren  wo 17/05 - ma 29/05 € 355,00 € 365,00 € 375,00 € 385,00 
Maandje mooi  za 03/06 - za 01/07 € 425,00 * * *
Fiets&Fun  za 24/06 - za 01/07 € 162,50 € 178,50 € 194,50 € 210,50 
Zonnige zomerweken  za 08/07 - za 22/07 € 360,00 € 387,00 € 414,00 € 441,00
Top zomerweken  za 22/07 - za 12/08 € 765,00 € 840,00 € 915,00 € 990,00 
Zonnige nazomerweken  za 12/08 - za 26/08 € 360,00 € 387,00 € 414,00 € 441,00 
Maandje september za 02/09 - zo 30/09 € 275,00 * * *
Maandje Herfst za 30/09 - zo 29/10 € 220,00 * * *
Herfstvakantie Midden /Zuid  za 14/10 - zo 22/10 € 160,00 * * *
Herfstvakantie Noord za 21/10 - zo 29/10 € 160,00 * * * 

* eventuele extra personen en/of hond naderhand te voldoen

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) €  3,75 p.p.p.n. • Dagbezoek € 2,00 p.p.
• Toeristenbelasting (o.v.b.) €  1,15 p.p.p.n. • Shelter (inclusief 2 personen) € 15,45 p.n.
• Hond  €  3,75 p.n. • Lege caravan/tent € 13,05 p.n.

(indien op plaats toegestaan)  (in hoogseizoen niet toegestaan) 

Tarieven kamperen



Algemene informatie verhuuraccommodaties

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).

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

Pipowagen: De Pipowagen is geschikt voor 4 personen.

Safaritenten: Safaritent Wiske is geschikt voor 4 personen. 
 De overige Safaritenten Roadrunner, Woodpecker, Asterix, Obelix, 

Suske zijn geschikt voor 6 personen.
 
Voor meer informatie en foto’s van onze verhuuraccommodaties verwijzen we u graag naar 
onze website.

Voorwaarden verhuuraccommodaties
• Aankomst na 15:00 uur. 
• Vertrek voor 10:00 uur. 
• U dient de accommodatie netjes achter te laten. Gebroken voorwerpen etc worden 

bij vertrek aan u in rekening gebracht. De accommodatie kan door ons gecontroleerd 
worden. 

• Wij vragen een aanbetaling van de helft van het totaalbedrag. 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 en roken is in de accommodaties niet toegestaan.
• Zie bij algemene informatie de annuleringsbepalingen. 



Tarieven verhuuraccommodaties

Weekprijzen Pipowagen Chalets Safaritent
Wiske

Safaritent
overig

za 1 april                   t/m di 30 mei € 425,00 € 495,00 € 490,00 € 565,00
di 30 mei                  t/m za 08 juli € 545,00 € 625,00 € 635,00 € 725,00
za 08 juli                 t/m za 22 juli € 705,00 € 875,00 € 945,00 € 1.020,00
za 22 juli                t/m za 12 augustus € 760,00 € 930,00 € 995,00 € 1.075,00
za 12 augustus    t/m za 26 augustus € 705,00 € 875,00 € 945,00 € 1.020,00
za 26 augustus    t/m za 02 september € 545,00 € 625,00 € 635,00 € 725,00
za 02 september t/m za 28 oktober € 425,00 € 495,00 € 490,00 € 565,00

Arrangementen

Pasen                  vr 07 april t/m di 11 april € 370,00 € 430,00 € 430,00 € 505,00

Meivakantie   za 29 april t/m za 06 mei € 540,00 € 615,00 € 645,00 € 720,00

Hemelvaart    wo 17 mei t/m zo 21 mei € 370,00 € 430,00 € 430,00 € 505,00

Pinksteren       vr 26 mei t/m di 30 mei € 370,00 € 430,00 € 430,00 € 505,00

Midweek 
van maandag tot vrijdag €  300,00 € 340,00 € 380,00 € 390,00

Weekend 
van vrijdag tot maandag  € 300,00 € 340,00 € 380,00 € 390,00

Midweek en weekend niet mogelijk van 08 juli t/m 26 augustus



Fiets & Fun
Voor de laatste keer zullen we 

de Fiets & Fun week organiseren. 
Nostalgische fietsroutes over de Veluwe 

vanaf onze camping. Er kan 4 dagen 
gefietst worden en de routes variëren 

van 40 tot 60 km. 

De Fiets & Fun week is van zaterdag 
24 juni tm 1 juli en bedraagt € 162,50 

(op basis van 2 personen, exclusief 
toeristenbelasting).

U kunt ook meefietsen als u geen 
arrangement heeft en/of niet bij 

ons kampeert. Het tarief voor 
een dagdeelname is € 5,- en voor 

weekdeelname € 12,50. 
U ontvangt aan het einde een vaantje 

(dag) of medaille (week).  
De week sluiten we af met een heerlijk 
buffet in ons restaurant Flavours (tegen 

kleine vergoeding). 

Maandje September
en / of Herfst 

Deze leuke najaarsarrangementen
voor een klein prijsje. 

September Zaterdag 2 september t/m 
zaterdag 30 september € 275,-

Herfst Zaterdag 30 september t/m 
zondag 29 oktober € 220,-

In deze periode betaalt u de 
toeristenbelasting achteraf over de nachten 

dat u aanwezig bent geweest. 

Herfstvakantie
Zaterdag 14 oktober tm zondag 22 oktober

(Midden/Zuid)
Zaterdag 21 oktober tm zondag 29 oktober

(Noord)
Het seizoen gezellig afsluiten middenin 
de prachtige herfstkleuren? Dat kan op 

De Zanderij. 
 Met het hele gezin kunt u kamperen

voor maar € 160,-
(8 dagen, exclusief toeristenbelasting)

Zomerse Arrangementen
Deze zomerse arrangementen

zijn op basis van 2 personen
en exclusief toeristenbelasting.
Zonnige Zomerweken

Zaterdag 8 juli t/m zaterdag 22 juli
€ 360,-

Top Zomerweken
Zaterdag 22 juli tm zaterdag 12 augustus

€ 765,-
Zonnige Nazomerweken

Zaterdag 12 augustus 
t/m zaterdag 26 augustus

€ 360,-

Meivakantie
Zaterdag 29 april tm zondag 7 mei

Weer lekker buiten spelen en genieten?
en meedoen met het recreatieteam .

Dus volop plezier maken!
Kom kamperen voor € 310,- 

(op basis van 2 personen,
exclusief toeristenbelasting)

Arrangementen 2023 

We hebben diverse arrangementen die u kunt boeken. Daarvan lichten we er hier een paar toe. 
Alle arrangementen staan op de website en in onze app vermeld. 

Pasen
Vrijdag 7 april tm maandag 10 april
Kom gezellig mee eieren zoeken op de 

camping in het Paasweekend. 
Kamperen voor maar

€ 68,- 
(op basis van 2 personen,

exclusief toeristenbelasting)



Tarieven en informatie seizoenplaatsen

Tarieven
Toercaravan €   2.170,-
Stacaravan €  2.630,-
Bijzettentje (alleen in overleg)  gratis
Parkeren auto/motor (op parkeerplaats)  gratis
Bovenstaande tarieven zijn exclusief toeristen/woonforensenbelasting en kosten gas/elektra.

Betalingsschema 2023
Als u weer wenst te reserveren voor een seizoenplaats, dan geldt het betalingsschema welke 
in de Najaarsbabbel is vermeld. U ontvangt deze als u bij ons een seizoenplaats heeft.

Technische voorzieningen
Bovenstaande tarieven zijn inclusief waterverbruik, zuiveringslasten, vuilnisafvoer en gebruik 
riolering. 

Het elektraverbruik is tot 300 Kwh inbegrepen. De kosten voor verbruik daarboven zijn € 0,48 
per Kwh. De prijs voor gas is € 4,75 per m3. De kosten voor het elektra- en gasverbruik worden 
aan het eind van het seizoen in rekening gebracht. Bij minder verbruik van elektra is geen 
restitutie! Let op, de prijzen kunnen afwijken, afhankelijk van de geldende energieprijzen.

Winterstalling
U kunt uw caravan op uw plaats laten staan in de winter. 
Deze periode loopt van 31-10-2022 t/m 30-03-2023. 
Kosten winterstalling €   91,50

Aftappen
U kunt uw caravan laten aftappen door installatiebedrijf Simon. Zij zullen uw caravan in het 
najaar afsluiten en in het voorjaar weer aansluiten. Het vorstrisico is voor hun.
Kosten aftappen €   106,00

Logees en bezoekers
U dient uw bezoekers en logees direct bij aankomst aan te melden bij de receptie. Het tarief 
voor bezoekers is € 2,- per persoon. Het tarief voor logees bedraagt € 3,75 per persoon per 
nacht. Bezoekers en logees  hoeven geen toeristenbelasting te betalen. Het meebrengen van 
huisdieren is niet toegestaan. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw bezoek. 

Belastingen
De toeristenbelasting voor toercaravans bedraagt € 210,- (onder voorbehoud van wijzigingen). 
De woonforensenbelasting voor stacaravans wordt u rechtstreeks door de Gemeente 
Barneveld in rekening gebracht. 
Eventuele andere heffingen of belastingen die door de gemeente en/of overheid kunnen 
worden ingesteld, maar nu nog onbekend zijn, kunnen nog berekend worden. 

Algemeen
Een seizoenplaats 2023 is van 31 maart 2023 t/m 29 oktober 2023. In de winterperiode kunt 
u uw caravan bezoeken, echter overnachting is buiten het kampeerseizoen niet toegestaan.

Caravanhandel
Als u op zoek bent naar een eigen caravan, neem dan contact met ons op via info@zanderij.nl. 
Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.
 



Hoge Boeschoterweg 96
3781 NW  Voorthuizen (Veluwe)

 0342 - 471343 / 473330
 info@zanderij.nl
 www.zanderij.nl
 Camping De Zanderij

Lid: Recron en 
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ING
NL73 INGB 0000 5932 19
RABO 
NL66 RABO 0366 3018 10

Camping De Zanderij

Website, socials en app
Meer informatie over uw verblijf op De Zanderij vindt u op onze website, socials of in onze app.
Hier vindt u het laatste nieuws over onze camping en de activiteiten. 

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


