
 

 

 

TARIEVEN 2017 
www.oldputten.nl  -  info@oldputten.nl  -  tel. 0525-681938 / 06-57200739 

Geopend:  vrijdag 14 april  t/m donderdag  14 september 2017 
(wintersluiting 15 september 12.00 uur) 

 

Data laagseizoen & hoogseizoen 2017 
Hoogseizoen: 28/05-02/06 en 12/07-29/8 

Hemelvaart: 24/5-28/5     -     Pinksteren: 02/06-05/06 

 Laagseizoen: 14/4-24/05,  05/06-12/07  en  29/8-15/09 

 

Aankomsttijden 
Aankomst  kampeerplaats vanaf 13.30 uur en vertrek voor 11.30 uur.  

Aankomst in trekkershut/comforthut vanaf 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.  

 

Toeristische kampeertarieven 2017 
Tarieven per nacht, incl. 1 of 2 personen, 1 kampeermiddel, voor kinderen tot 14 jaar één 

bijzettentje (tot 4 m2), kampeerplek, één auto op parkeerplaats, milieubijdrage. 

Exclusief  toeristenbelasting en elektra.  

 

PER NACHT (incl. 2 pers., tent/caravan/camper, auto, milieubijdrage) 

Dit tarief geldt niet voor Hemelvaart & Pinksteren: Dan gelden alléén de arrangementstarieven.  

Laagseizoen  (14 apr.-24 mei, 5 juni-12 juli en 29 aug. – 15 september)  € 15,00 

Hoogseizoen (28 mei-2 juni en 12 juli – 29 augustus)    € 18,50 

Electra  4 Ampère         €   3,00 

Extra persoon (vanaf 14 jaar)        €   4,25 

Kind 4 t/m 13 jaar         €   2,50 

Kind 0 t/m 3 jaar         gratis 

Bijzettentje tot 4 m2 voor kinderen  t/m 13 jaar     gratis 

Bijzettentje tot 4 m2 volwassenen  (max. 1 bij tent/caravan)   €   4,-- 

Verlenging op zondag van 11.30 tot 16.00 uur     €   7,50 

 

Overige kampeertarieven per nacht (alle periodes) 

Toeristenbelasting (per persoon)       €     1,10 

Milieubijdrage (per persoon v.a. 4 jaar)      €     0,15 

Dagbezoekerskaartje         €     1,50 

Onbewoond kampeermiddel (alleen tijdens laagseizoenperiodes)   €     9,-- 

Onbewoond kampeermiddel hoogseizoen  (alleen in overleg)   €  22,50 

Hond (op velden Hagenkamp, Dennenkamp en Terra Nova)   €    3,00 

Warme douche         gratis 

Veluwefiets Gazelle 7 versnellingen huur per dag (zie www.veluwefiets.nl) €    9,50 

Aanschaf  Natuurkampeerkaart met “Groene boekje” *    €  14,95 

*verplicht voor de velden Epskamp en Terra Nova 

http://www.oldputten.nl/
mailto:info@oldputten.nl
http://www.veluwefiets.nl/


 

 

Tweede (extra) auto op parkeerplaats (1e auto is bij prijs inbegrepen) €    2,50 

Reserveringskosten per plaats (bij zelf boeken en zelf gegevens invoeren)  €    2,50 

Reserveringskosten per plaats, indien Old Putten alle gegevens invoert   €  12,50 

 

Trekkers op de fiets en wandelaars 
Incl. warme douche, warm afwaswater, vuilniszak, gebruik slechtweer- 

accommodatie met koelkast, etc. 

Per persoon          €   4,25 

Per kind (4 t/m 13 jaar)        €   2,50 

Trekkerstentje          €   4,00 

Toeristenbelasting         €   1,10 

Milieubijdrage (per persoon v.a. 4 jaar)      €   0,15 

 

ACSI-leden mèt CampingCard ACSI per nacht   € 15,00 
*geldigheid: 14 april – 24 mei, 05 juni – 12 juli en 29 augustus – 15 september 

*inclusief 2 personen, elektra, mh, kampeerplaats, 1 hond. 

* CampingCard ACSI is alleen geldig indien geldige eigen kaart  bij aankomst wordt getoond 

(kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar).  Extra korting: 8=7 / 16=13 / 25=21 

* Toeristenbelasting is niet inbegrepen (€ 1,10 per persoon per nacht) 

* Verlenging op zondag van 11.30 tot 16.00 uur     €   7,50 
* ACSI Campingcard kan niet gecombineerd worden met andere kortingen, tarieven  of waardebonnen Nature’s Gift. 

 

PER WEEK (incl. 2 pers., 2 kinderen, tent/caravan/camper, auto, milieubijdrage) 

Nieuw: ook 2 kinderen inbegrepen! 
Hoogseizoen          € 122,75 

Laagseizoen          €   99,25 

Electra  4 Ampère          €   21,00 

Toeristenbelasting  twee personen 7 nachten  ( 1,10 p.p./p.nacht)   €   15,40 

Reserveringskosten         €     2,50 

Biertafel per weekend of week       €   12,50 

 

 

Tarieven Trekkershutten & sleepwalker 
voor alle dagen van de week hetzelfde tarief 

Per nacht, aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek vóór 11.00 uur.  

Tijdens weekend minimaal 2 nachten. Met Hemelvaart & Pinksteren alleen als 

arrangement voor de gehele periode te huur 
Standaard trekkershut  per nacht incl. 4 personen     € 44,00 

Comforthut incl. 4 personen (excl. douche à 0,50 cent p.p.)   € 62,50 

Sleepwalker (2 personen met bed 140-210 cm)      € 32,50 

Electra sleepwalker         €   3,00 

Verlenging verblijf van 11.00 uur tot maximaal 16.00 uur (alleen op zondag  

mogelijk)          €   9,50 

Verwarming comforthut per nacht       €   3,00 



 

 

Toeristenbelasting per persoon       €   1,10 

Milieubijdrage (per persoon v.a. 4 jaar)      €   0,15 

Extra (vijfde) persoon         €   4,25 

Schoonmaakkosten (indien men niet zelf schoonmaakt*) standaardhut v.a. € 20,00 

Schoonmaakkosten (indien men niet zelf schoonmaakt*) comforthut v.a. € 30,00 
* tarieven hutten op basis van zelf schoonmaken; op verzoek kan men tegen betaling de hut laten schoonmaken 

 

 
HEMELVAART & PINKSTEREN ARRANGEMENTEN 2017 
Inclusief 2 personen een tent, caravan of camper, één auto en milieuheffing. 

Met Hemelvaart en/of Pinksteren kunt u alleen het arrangement boeken. 
Aankomst na 13.30 uur en vertrek tot 16.00 uur. 

Hemelvaart   wo  24/05  zo     28/05  16.00 uur  €  89,-- 

Pinksteren   vr    02/06  ma    05/06  16.00 uur  €  69,00 

 

Overige tarieven Hemelvaart en Pinksteren 

Electra Hemelvaartarrangement       €  12,00 

Electra Pinksterenarrangement       €    9,00 

Extra persoon  Hemelvaartarrangement (kinderen € 10,00)    €  17,00 

Extra persoon Pinksterarrangement  (kinderen 4 t/m 13 jaar  € 7,50)  €  12,75 

Bijzettentje kinderen t/m 13 jaar       gratis 

Tweede auto op parkeerplaats per nacht      €    2,50 

Toeristenbelasting per persoon per nacht      €    1,10 

Hond per nacht         €    3,00 

Biertafel incl. 2 banken per weekend (zelf ophalen bij SWA)   €  12,50 

Bezorgkosten per tafel van slechtweeraccommodatie naar tentplek   €    5,00 

Reserveringskosten per plaats (bij zelf boeken en zelf gegevens invoeren)  €    2,50 

Reserveringskosten per plaats, indien Old Putten alle gegevens invoert   €  12,50 

*Prijswijzigingen voorbehouden 
 

 

 

LEKKER LANG WEG 2017 
Voorzomerplaatsen, hoogseizoen- & seizoenplaatsen excl. elektra, 

milieuheffing & toeristenbelasting. Geldig voor 2 vaste personen, inclusief tent/caravan/camper 

en één auto op parkeerplaats. Kan niet gecombineerd worden met ACSI-kaart of andere 

aanbiedingen / kortingen. 
 

Seizoenplaats van 14 april t/m 15 september     € 756,00 

Voor- en naseizoenplaats (15 april - 7 juli & 14 augustus - 15 september)  € 494,00 

Voorseizoenplaats   vr   15/04    vr 07/07   € 464,00 

Voorzomerplaats   di   06/06             vr 07/07   € 299,00 
* voor extra personen, elektra, bijzettentjes, toeristenbelasting, biertafels, fietsverhuur, etc., zie overige tarieven. 

Hoogzomerplaats (7 juli - 14 augustus)      € 407,00 

Nazomerplaats (14 augustus - 15 september, alleen bij reservering vóór 07/08) € 139,-- 



 

 

Elk extra gezinslid per seizoen 15 april -15 september    €   51,-- 

Extra persoon/gezinslid gehele seizoen  4 t/m 13 jaar    €  15,00 

Extra persoon gehele seizoen  13 t/m 18 jaar     €  25,50 

Hond           €   22,50 

Extra persoon voor- en naseizoenplaats      €   46,-- 

Extra persoon voorseizoenplaats       €   41,-- 

Bezoekersjaarkaart 1 persoon       €   15,-- 

Bezoekersjaarkaart echtpaar of gezin      €   25,-- 

Dagbezoekerskaartje         €     1,50 

Bezoekersknipkaart 10x exclusief voor seizoenplaatsen  (alleen in april te reserveren) €   12,50 

Tweede auto op parkeerplaats per nacht      €     2,50 

Toeristenbelasting         € 165,31 

Milieubijdrage en overheidsheffingen (voorseizoen: 48,50     €   81,65 
voorzomer: 30,00 en voor- en naseizoen: 67,00) 

Elektra (voorseizoen: 69,00, voorzomer: 43,00, voor- en naseizoen: 89,00   € 116,50 

Slagboommunt         €     1,50 

Administratiekosten contract        €     7,50 

Winterstalling gehele winter 2017-2018      €   99,00 

 

Betalingscondities 
Na reservering van een toeristische plaats of trekkershut, dient het bedrag binnen 8 dagen na 

ontvangst reserveringformulier, volledig te zijn betaald. Reserveringen zijn persoonsgebonden.  

ABN/AMRO nr. NL79ABNA0477700276   t.n.v. Landgoed "Old Putten" te Elburg. BIC code: 

ABNANL2A. KvK nummer: 08008043, BTW nr. 001212692B01. 

 

Op alle met ons gesloten overeenkomsten tot gebruik van recreatieruimten zijn de Recron-

voorwaarden van toepassing, opgesteld door de Recron, in overleg met de Consumentenbond, de 

ANWB en het Konsumenten Kontakt in het kader van de Commissie voor Consumenten 

Aangelegenheden (CCA) van de Sociaal Economische Raad gedeponeerd bij de Kamer van 

Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland te Arnhem. 

Recron-voorwaarden zijn van toepassing 

Prijswijzigingen voorbehouden 
 

Aankomst & vertrek 

- Aankomst tussen 13.30 – 17.00 uur, vertrek voor 11.30 uur. Wij verwachten u in principe 

voor 17.00 uur. Graag vernemen wij van u indien dit niet haalbaar is.  

- Met Hemelvaart en Pinksteren  is het vertrek mogelijk tot 16.00 uur. 

- Receptie is geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. Hebt u vragen? Neemt u gerust contact 

met ons op. 

 

Tarieven, arrangementen en regels 

- Prijs is gebaseerd op een kampeerplaats, een auto, 2 personen, warme douche, wc-papier 

en waar mogelijk een bijzettentje voor de kinderen. Bij het weektarief zijn 2 kinderen 

inbegrepen. 

- Kinderen t/m 3 jaar verblijven gratis. 

- In de periode Hemelvaart en Pinksteren kunnen alleen de arrangementen worden geboekt. 

- Voor seizoenplaatsen geldt een forfaitprijs voor de toeristenbelasting. 



 

 

- Voor de meivakantie en  zomervakantie geldt een hoogseizoenprijs. 

- Prijsaanbiedingen, speciale acties, kortingen, etc. kunnen niet worden gecombineerd. 

- Voor houders Natuurkampeerkaart geldt hetzelfde tarief. 

- De Recron-voorwaarden zijn van toepassing. 

- Alle prijzen zijn exclusief bijkomende kosten. 

 

Arrangementen 

- Arrangementen moeten vooraf gereserveerd worden (uiterlijk op de dag van aankomst) 

- Het Hemelvaart- en Pinksterweekend kan alleen als arrangement gereserveerd worden 

- Betaling van de gehele arrangementprijs binnen 8 dagen na reservering 

- Arrangementen gelden alleen voor de personen die vooraf opgegeven zijn (personen zijn niet 

uitwisselbaar) 

- Maximaal 4 volwassenen per kampeerplaats 

 

Bijzonderheden  
- Trekkershutten kunnen in het weekend alleen voor minimaal 2 nachten worden gereserveerd en 

tijdens het Hemelvaart- en Pinksterarrangement alleen voor de gehele arrangementsperiode. 

- Inleveren sleutel trekkershut op vertrekdag vóór 11.00 uur. 

- Maximaal één klein bijzettentje per kampeerplaats (zie verder tarieflijst) 

- Extra auto/motor (op parkeerplaats) € 2,50 per nacht 

- Bij vertrek na 12.00 uur verlenging in overleg op zondag mogelijk. Zie tarieven. 

- Alle ruimtes zijn rookvrij (trekkershutten, slechtweeraccommodatie, etc.) 

- Houdt u s.v.p. rekening met de middagpauze. Aankomst en inschrijving alleen tijdens 

openingstijden receptie. 
 

 

Betaling 

Zie uw reserveringsbevestiging 

 

Afvalscheiding 

In de afvalcontainers voor glas, papier en restafval kunt u uw afval gescheiden kwijt. Zelf moet u 

thuis afvoeren: kapotte luchtbedden, stoelen en ander grof vuil.  

In de toiletruimte is een voorziening voor uw chemisch toilet.  

 

Huisdieren 

Huisdieren zijn toegestaan met een maximum van 1 per verblijf tegen de geldende vergoeding 

per nacht. Uw huisdier laat u natuurlijk niet alleen achter. U zult uw kameraadje aan de lijn 

moeten houden en er voor waken dat hij de andere gasten niet tot last is. Graag uitlaten in de 

Puttenerallee of elders buiten het kampeerterrein. 

 

Parkeren 

Bij aankomst en vertrek mag u de auto even bij uw kampeerplaats plaatsen voor “laden en 

lossen“, na uitpakken gaarne op de parkeerplaats zetten. 

 

Folders 

Informatiemappen liggen in de slechtweeraccommodatie. Ook zijn er fiets en wandelroutes te 

leen en te koop.  



 

 

Voor boodschappen kunt u terecht in het vestingstadje Elburg. Vlak voor het vestingstadje -op 

500 meter van het kampeerterrein- is een supermarkt. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis met EHBO 

post is in Zwolle en Harderwijk. In het stadje Elburg is een brievenbus die dagelijks om 19.00 

uur wordt geleegd. 

 

Kampeerreglement 

We gaan er vanuit dat al onze gasten zich op de hoogte stellen van het voor iedereen geldende 

kampreglement dat bij de receptie verkrijgbaar is. In het geval van grove schending van de 

bepalingen van het reglement kan de eigenaresse tot verwijdering besluiten. Restitutie van de 

huursom zal in dergelijke gevallen niet plaats vinden. 

Enkele voor u van toepassing zijnde regels uit het kampreglement zijn 

 Landgoed Old Putten heeft een natuurkampeerterrein en een algemene natuurcamping. 

Beide terreinen zijn gericht op rustzoekers, natuurliefhebbers en gezinnen met kleine 

kinderen. Voor de algemene natuurcamping hebt u geen lidmaatschapskaart nodig. U 

heeft toegang tot ons natuurkampeerterrein met een geldige natuurkampeerkaart 

uitgegeven door Stichting Natuurkampeerterreinen. Deze kaart is bij ons aan de receptie 

te koop en bij ANWB-kantoren.  

 Uw bezoekers zijn welkom. Zij dienen zich wel te melden (ook al zijn het bekenden van u 

of van ons) en moeten hun auto buiten het kampeerterrein laten staan. Met Hemelvaart en 

Pinksteren is er helaas geen plaats voor auto’s van bezoekers op onze parkeerplaats. 

Bezoekers kunnen wel hun auto kwijt tegenover de ingang van het kampeerterrein. Vraagt 

u ernaar bij de receptie.  

 Op het terrein moet stapvoets worden gereden.  

 Nachtrust van 22.30 tot 08.00 uur.  

 Op het kampeerterrein doet niemand iets waarmee hij een ander overlast aandoet.  

 Drinkwater niet gebruiken voor het spelen bij kraantjes. Wees vooral in een droge periode 

zuinig met water!  

 Indien men met een caravan of camper komt, mag men slechts maar een beperkt “tent-

aanbouwsel” hebben, namelijk òf een luifel òf een voortent, maar niet allebei. Vraagt u 

voordat u reserveert en/of uw “kampement” opbouwt even na bij de terreinleiding wat de 

mogelijkheden zijn. 

 De eigenaresse blijft rechthebbende op haar terrein en beslist in situaties waarin het 

reglement niet voorziet.  

 

Vanzelfsprekend 

Eigenlijk houden we niet van allerlei regels. Met de meeste bepalingen zult u niet te maken 

krijgen en andere zijn in principe vanzelfsprekend. We hopen echter dat onze spelregels helpen 

voor een stukje duidelijkheid en daarmee voor u bijdragen tot een prettige, ontspannen en 

onbezorgde vakantie. 

 

Vragen? 

Neem gerust contact met ons op, telefonisch, persoonlijk of per email, wij geven u ook graag 

advies voor een goede plaats keuze. 

 

Wij hopen ook u te mogen verwelkomen op Landgoed Old Putten! 

 



 

 

      *** 

********************************************************************** 

Openingstijden receptie 

Maandag   13.30 - 17.00 uur 

Dinsdag    13.30 - 17.00 uur 

Woensdag   13.30 - 17.00 uur 

Donderdag   13.30 - 17.00 uur 

Vrijdag   13.30 – 17.30 uur en 19.00 - 20.00 uur* 

Zaterdag   10.30 – 12.00 uur en 13.30 – 14.30 uur* 

Zondag   alléén geopend voor nieuwkomers, bezoekers en noodgevallen.* 

* vertrekt u op zondag, dan gaarne op vrijdag of zaterdag voor 15.00 uur afrekenen. 
 

Receptie altijd gesloten:  12.00 - 13.30 uur 
 

Landgoed Old Putten 

Zuiderzeestraatweg Oost 65 

8081 LB  Elburg 

Tel. 0525-681938 

info@oldputten.nl 

Bankreleatie: ABN AMRO 47 77 00 276 

www.oldputten.nl 

http://www.oldputten.nl/

