
Seizoenstarieven 2022 

 

(het seizoen vangt aan op 1/3 en eindigt op 31/10 van hetzelfde jaar) 

Verblijfstaks en BTW inclusief 

 

1.Staanplaats (volgens grootte) 

Standaardplaats (100-120 m²)   1.400,00 € 

Anderhalve staanplaats (160 m²)  1.550,00 € 

Dubbele staanplaats (+200 m²)   1.700,00 € 

 

2.Bijkomende personen 

Per bijkomende persoon vanaf derde persoon: 

Meerderjarige personen (+18 jaar)  40,00 € 

Minderjarige personen (-18 jaar)  30,00 € 

 

3.Honden 

Per hond     25,00 € 

 

4.Elektriciteit 

Gerekend aan 0,30 €/kWh 

Bij 10 ampère worden de eerste 7,50 € niet aangerekend 

 

5.Water 

Gerekend aan 5,5 €/m3 

De eerste 5m3 worden niet aangerekend 

 

Vroegtijdig vertrek, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke 
terugbetaling. 

Verdere inlichtingen op de receptie. 

Lichtaart, 1 februari 2022 

 

 



Periodieke tarieven 2022 

Per caravan, mobilhome of tent en 1 auto 

Maximum 4 personen, vanaf vijfde persoon : 4 € (+18 jaar) en 3 € (-18 jaar) 

Met elektriciteit 10A, bij verblijf minder dan 2 weken 

Bij verblijf vanaf 2 weken, elektriciteit 10A af te rekenen aan 0,30 €/kWh 

Verblijfstaks en BTW inclusief 

 

Laagseizoen (van 1/3 t.e.m. 30/6 en 1/9 t.e.m. 31/10) 

EEN WEEK (= 7 nachten)  120,00 € 

TWEE WEKEN (= 14 nachten)  215,00 € 

DRIE WEKEN (= 21 nachten)  300,00 € 

EEN MAAND (= 31 nachten)  375,00 € 

TWEE MAANDEN (= 62 nachten) 540,00 € 

DRIE MAANDEN (= 93 nachten)  650,00 € 

 

Hoogseizoen (van 1/7 t.e.m. 31/8) 

EEN WEEK (= 7 nachten)  150,00 € 

TWEE WEKEN (= 14 nachten)  245,00 € 

DRIE WEKEN (= 21 nachten)  330,00 € 

EEN MAAND (= 31 nachten)  405,00 € 

TWEE MAANDEN (= 62 nachten) 570,00 € 

DRIE MAANDEN (= 93 nachten)  650,00 € 

 

Vroegtijdig vertrek, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke 
terugbetaling. 

Verdere inlichtingen op de receptie. 

Lichtaart, 1 februari 2022 

 



Dagtarieven 2022 

 

 

Laagseizoen (van 1/3 t.e.m. 30/6 en van 1/9 t.e.m. 31/10) 

Per overnachting 

1.staanplaats : 

Zonder elektriciteit :   8,00 € 

Met elektriciteit (10A) :   11,00 € 

(1 tent of 1 caravan of 1 mobilhome en 1 auto, verblijfstaks en B.T.W. inbegrepen) 

 

2.per persoon : 

Meerderjarig (+18 jaar) :  4,00 € 

Minderjarig (-18 jaar) :   3,00 € 

 

Hoogseizoen (van 1/7 t.e.m. 31/8) 

Per overnachting 

1.staanplaats : 

Zonder elektriciteit :   10,00 € 

Met elektriciteit (10A) :   13,00 € 

(1 tent of 1 caravan of 1 mobilhome en 1 auto, verblijfstaks en B.T.W. inbegrepen) 

 

2.per persoon : 

Meerderjarig (+18 jaar) :  4,00 € 

Minderjarig (-18 jaar) :   3,00 € 

 

 

Vroegtijdig vertrek, om welke reden dan ook, geeft geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke 
terugbetaling. 

Verdere inlichtingen op de receptie. 

Lichtaart, 1 februari 2022 



Tarif par jour 2022 

 

 

Saison basse (du 1/3 au 30/6 et du 1/9 au 31/10) 

Par nuitée 

1.emplacement : 

Sans electricité :   8,00 € 

Avec electricité (10A) :    11,00 € 

(1 tente ou 1 caravane ou 1 mobilehome et 1 voiture, taxe de séjour et TVA comprise) 

 

2.par personne : 

Majeur d’age (+18 ans) :  4,00 € 

Mineur d’age (-18 ans) :  3,00 € 

 

Saison haute (du 1/7 au 31/8) 

Par nuitée 

1.emplacement : 

Sans electricité :   10,00 € 

Avec electricité (10A) :    13,00 € 

(1 tente ou 1 caravane ou 1 mobilehome et 1 voiture, taxe de séjour et TVA comprise) 

 

2.par personne : 

Majeur d’age (+18 ans) :  4,00 € 

Mineur d’age (-18 ans) :  3,00 € 

 

 

Informations supplémentaires à la réception. 

Lichtaart, 1 février 2022 

 



Day price list 2022 

 

 

Low season (from 1/3 until 30/6 and from 1/9 until 31/10) 

Per night 

1.standing place : 

Without electricity :   8,00 € 

With electricity (10A) :    11,00 € 

(1 tent or 1 caravan or 1 mobilhome and 1 car, all charges and VAT included) 

 

2.per person : 

Major (+18 year) :   4,00 € 

Minor (-18 year) :   3,00 € 

 

High season (from 1/7 until 31/8) 

Per night 

1.standing place : 

Without electricity :   10,00 € 

With electricity (10A) :    13,00 € 

(1 tent or 1 caravan or 1 mobilhome and 1 car, all charges and VAT included) 

 

2.per person : 

Major (+18 year) :   4,00 € 

Minor (-18 year) :   3,00 € 

 

 

Further informations at the reception 

Lichtaart, 1 february 2022 

 



Tagestarif 2022 

 

 

Nebensaison (von 1/3 bis 30/6 und von 1/9 bis 31/10) 

Pro Übernachtung 

1.Stellplatz : 

Ohne Elektrizität :   8,00 € 

Mit Elektrizität (10A) :    11,00 € 

(1 Zelt oder 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil und 1 Auto, MWSt einbegriffen) 

 

2.pro Person : 

Erwachsen (+18 Jahre) :   4,00 € 

Minderjärig (-18 Jahre) :  3,00 € 

 

Hochsaison (von 1/7 bis 31/8) 

Pro Übernachtung 

1.Stellplatz : 

Ohne Elektrizität :   10,00 € 

Mit Elektrizität (10A) :    13,00 € 

(1 Zelt oder 1 Wohnwagen oder 1 Wohnmobil und 1 Auto, MWSt einbegriffen) 

 

2.pro Person : 

Erwachsen (+18 Jahre) :   4,00 € 

Minderjärig (-18 Jahre) :  3,00 € 

 

 

Weitere informationen auf der Rezeption. 

Lichtaart, 1 februar 2022 

 



Kosten buiten tarief  

 

€ 1,50 voor een vuilniszak van de camping (verplicht) 

€ 1,00 per 5 minuten warm water in de douche 

€ 0,50 voor warm water voor de vaat- of linnenwas 

€ 0,20 voor 10 liter drinkbaar water aan het watertappunt 

Wifi : gratis 

 

 

 


