
Van harte welkom... Overige tarieven

U kunt draadloos internetten vanuit uw
caravan of chalet. Wilt u hiervan gebruik
maken dan dient u bij de receptie een login
en wachtwoord aan te vragen. 

De tarieven voor het gebruik van Wifi zijn
als volgt:  - per dag € 2,00
 - per week  €  10,00
  - per maand  €  40,00
 - per jaar   €  80,00

 Wifi

Deelneming aan het annuleringsfonds moet bij het boeken worden aangegeven, en wordt 
dringend aanbevolen. De kosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs.
U komt in aanmerking voor annulering en teruggave bij een van onderstaande situaties:
  A) Plotselinge ziekte / ongeval van een meereizend gezinslid.
  B) Ernstige ziekte en of sterfgeval in de familie 1e of 2e graad.
  C) Diefstal, brand of grote schade aan het kampeermiddel
       binnen drie weken voor aankomst.

Het annuleringsfonds is geldig vanaf de dag van betaling tot aan de dag van vertrek van 
ons vakantieverblijf. Bij noodzakelijk vroegtijdig afbreken van uw vakantie, wordt het 
bedrag naar rato gerestitueerd, minus € 25,- administratiekosten.

Annuleringsfonds camping

w w w . b e r g z i c h t . n l

30 maart - 26 oktober 1.340,00 130,00
mede eigenaar  182,50 40,00
30 maart - 6 juli  500,00 57,50
mede eigenaar  77,50 20,00
Mei maand (2 pers.)  500,00 35,00
Juni maand (2 pers.)  285,00 25,00

  Plaats Toeristen
   belasting*

Seizoensarrangementen 2019

* Wijziging toeristenbelasting voorbehouden

Kampeertarieven 2019

Toeristenbelasting  p.p.p.n   :  € 1,00
Campingbed/kinderstoel per week  : €  7,50
Douchen Sep-card borg   : € 10,00
Opwaarderen per 5 min. douchetijd  : € 0,50
Wasmunt/droogmunt   : € 5,00
Honden, mits aangelijnd, per nacht  : € 2,00 

Bezoekers (dagjesgasten) per dag:  Volwassene : € 3,00
   Kind < 13 jaar  : € 2,00
Logees p.p.p.n.:    Volwassene : € 4,50
   Kind < 13 jaar : € 3,00

Kinderen tot 1 jaar gratis.
Korting bij volle week kamperen in de periode 8/7 - 26/08.

Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

w w w . b e r g z i c h t . n l

Ommen (Ov.)

2 personen 19,50 31,50 27,50 31,50

per persoon extra 4,00 4,00 4,00 4,00

Prijs per      Paas/meivak.   1/7 - 8/7  Hoogseizoen

plaats      Voor/naseiz.      Hemelv.   26/8 - 2/9  8/7 - 26/8

per nacht      Pinksteren 

Chaletpark  Bergzicht!Chaletpark  Bergzicht!Chaletpark  Bergzicht!

Met prachtig uitzichtMet prachtig uitzicht

                      over het mooie Reggedal...                      over het mooie Reggedal...

Met prachtig uitzicht

                      over het mooie Reggedal...
Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk op de website voor meer info.Kijk op de website voor meer info.
Nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk op de website voor meer info.

Overige kosten:
Borgsom (1)  € 50,00
Reserveringskosten   € 10,00
Reserveringskosten (online) € 5,00

Optioneel
Linnenhuur p.p.p.w. (2) € 8,50
Campingbed/ kinderstoel, per week € 7,50
Schoonmaak (2)  € 50,00
Huisdier per dag (3)  € 2,00 

(1) Wordt teruggestort indien alles correct is achtergelaten.
(2) Bij reserveren opgeven a.u.b.
(3) Niet in alle accommodaties toegestaan. 

Huur particulier
Verblijfskosten: €12,50 per gezin per nacht. (excl.toer.belasting)

U bent i.v.m. de hygiëne verplicht om hoeslakens, kussenslopen 
en dekbedovertrekken te gebruiken.
Deze mag u zelf meenemen of kunt u huren bij de receptie. 

Bezoekers p.p.p.d.: Logees p.p.p.n.         
Volwassene : €  3,00 Volwassene : €  4,50
Kind (<13) : €  2,00 Kind (<13) : €  3,00
    Gezin : € 12,50

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Zorg- en mantelzorg-chalet:
- combinatieverhuur 20% korting.

Indelingen stacaravansIndelingen chalets

Indelingen zorg- en mantelzorg-chalets

Indeling:

- 3 slaapkamers
- 6 vaste
 slaapplaatsen
- douche
- toilet
- dekbedden
  (waarvan
 één 2 pers.)

6 pers en 6 pers XL

Indeling:

- 2 slaapkamers
- 4 vaste
 slaapplaatsen
- douche
- toilet
- dekbedden
  (waarvan
 één 2 pers.)

4 persoons XL

Indeling:

- 2 slaapkamers
- 4 vaste
 slaapplaatsen
- douche
- toilet
- dekbedden
  (waarvan
 één 2 pers.)

4 persoons

Indeling:

- 3 slaapkamers
- 6 of 8 vaste
 slaapplaatsen
- douche
- toilet
- dekbeddden
  (waarvan
 één 2 pers.)

6 pers en 8 pers

Indeling:
- 2 slaapkamers
- 4 vaste slaappl.
 waaronder 1
 hoog-laag-bed
- grote, rolstoel-
 toegankelijke 
 badkamer met
 douche en toilet
- aangepaste keuken
- 1 pers. dekbedden
- deels overdekt terras
- afsluitbare berging
 voor fiets en
 scootmobiel, met 
 oplaadpunt

4 pers. zorg-chalet

Indeling:
- 3 slaapkamers
- 6 vaste slaappl.
- douche
- toilet
- 1 pers. dekbedden
- deels overdekt terras
- afsluitbare berging
 voor fiets en 
 scootmobiel,
 met oplaadpunt

6 pers. mantelzorg-chalet

Fiets-arrangementen 2019

kamperen           stacaravan/chalet
  2/9 - 7/9                     2/9 - 7/9

2 personen    140,00*   235,00*

per persoon per nacht extra 4,50  10,00

Prijzen zijn inclusief toeristenbelasting en reserveringskosten.

* prijs is incl. 2 deelnemerskaarten

op Camping en Chaletpark Bergzicht. Wij hopen dat
u een aangenaam verblijf op ons park zult hebben! 

In deze brochure vindt u alle informatie over onze 
prijzen, perioden en arrangementen en jaarplaatsen.

Mocht u hierover of andere vragen hebben over
onze mogelijkheden dan kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen, tel. (0529) 45 12 08.
Wij staan u graag te woord.
U kunt ook mailen naar: info@bergzicht.nl

Chalet-, stacaravan- en lodge-verhuurtarieven 2019

Categorie

Periode

 Chalet  Chalet Chalet Chalet   Chalet Chalet  Stacar. Stacar.  Lodge   Zorg- Mantelzorg-
 4-pers.  4-pers. 6-pers.   6-pers.   8-pers. 8-pers. 4-pers.     6-pers.    5 pers.  chalet chalet
                      de luxe*    de luxe*    de luxe*  XL**  4 pers. 6 pers.
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Zoekt u een aangepaste vakantieverblijf of heeft u of uw partner zorg 
nodig tijdens de vakantie? In samenwerking met Zorgvakanties 
Overijssel kunt u op Bergzicht in een aangepaste luxe zorgchalet 
zorgeloos genieten van een kort of langer verblijf in het prachtige 
Overijsselse Vechtdal en nabij het gezellige plaatsje Ommen. 

Deze luxe zorgchalet is zeer geschikt
voor ouderen met een beperking of
voor gezinnen met een gezinslid die
een beperking heeft.
Desgewenst kan voor de zorgvragen-
de de extra specifieke zorg geregeld
worden die nodig is.
De aparte, naastgelegen luxe 6-pers.
mantelzorgchalet is ideaal voor uw eventuele familie of begeleiders.

420,-

475,-

575,-

630,-

685,-

450,-

370,-

340,-

Voor/naseizoen

30/3-18/4 (4) 7/9-12/10(A)

Pasen-Hemelv.-Pinkst.

Meivak. 27/4- 4/5

29/6 - 13/7 en 24/8 -31/8

Hoogseizoen 13/7-24/8

Herfstvak . 12/10-26/10

Midweek (B)

Weekend (B)

boek nuboek nu

gemakkelijk online
gemakkelijk online

op www.bergzicht.nl

op www.bergzicht.nl
boek nu

gemakkelijk online

op www.bergzicht.nl

Periode  incl. 2 personen 195,00

 per persoon extra, per nacht 4,50 

Hemelvaart/Pinksteren-arrangement 2019

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten.

29/5 - 10/6

Luxe chalet met

royaal, afgesloten terras

voor extra vakantiegenot

en meer privacy.

Zorgchalet met mantelzorgchalet

* De Luxe: dit is een extra luxe chalet, onder andere gelegen op het Chaletpark.
** XL: dit is een bredere caravan met grotere vertrekken.
A) Voor/naseizoen m.u.v. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Meivak. en Herfstvak. 
B) Niet mogelijk van 30/6 tot 1/9, Pasen, Hemelv., Pinksteren, Meivak. en Herfstvak. 
Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
Van 1/7 tot 26/8 verhuren wij alleen van vrijdag tot vrijdag of zaterdag tot zaterdag.

Jaarplaatsen 2019

Basistarief  1.445,-  1.545,-  1.650,-  1.785,-  2.025,- 2.605,-
Elektra  150,-  150,-  150,-  150,-  200,- 200,-
Water  95,-  95,-  95,-  95,-  95,- 95,-
Gas(vast recht)*  35,-  35,-  35,-  35,-  35,- 35,-
Milieuheffing  170,-  170,-  170,-  170,-  170,- 170,-
 
Totaal  1.895,-  1.995,- 2.100,-  2.235,-  2.525,- 3.105,-

Mede-eig.  210,00
Huisdier  37,50

Jaarplaats       ±        ±    150-      
aantal m²  100 m²   150 m²  200m²  >200 m²  200 m²   300 m²

Chaletpark

*  indien aangesloten op het propaan-gasnet

15/6 - 22/6  110,-  p.p. op basis van 2 personen

22/6 - 29/6  110,- p.p. op basis van 2 personen

24/8 - 31/8  110,-  p.p. op basis van 2 personen

31/8 - 07/9  110,- p.p. op basis van 2 personen

Periode

55+ kampeer-arrangement 2019

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en reserveringskosten.


