
Voor een heerlijke vakantie! 

PRIJSINFORMATIE  
2020 

Dalmsholterweg 4 - 8147 RB Giethmen 
www.bergzicht.nl 



Toeristenbelasting p.p.p.n. €   1,10 

Campingbed/kinderstoel p/wk. €   7,50 

Borg douchepas € 10,00 

Douchetijd per 5 min. €   0,50 

Was/droogmunt €   5,00 

Honden, per nacht €   2,00 

Overige tarieven Kampeertarieven 2020 

Prijzen zijn per plaats per nacht. 
Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. 
Kinderen tot 1 jaar gratis. 
Korting van € 10,- bij een volle week kamperen in het hoogseizoen. 

Algemene informatie en kosten 2020 

Per dag €   2,- 

Per week € 10,- 

Per maand € 40,- 

Per jaar € 80,- 

Wifi (per toestel) 

Daggast  € 3,00 

Daggast Kind <13jr € 2,00   

Logees (p.n.) € 4,50 

Logees Kind <13jr (p.n.) € 3,00  

Bezoekers 

Deelneming aan het annuleringsfonds wordt dringend aanbevolen.  
De kosten zijn 5% van de overeengekomen prijs. U komt in aanmerking 
voor annulering en teruggave bij een of meerdere van onderstaande 
situaties: 
 - Plotseling ziekte of ongeval van een meereizend gezinslid 
 - Ernstige ziekte en/ of sterfgeval in de familie (1e of 2e graad) 
 - Diefstal, brand of grote schade aan het kampeermiddel  
    binnen drie weken voor aankomst. 
 
Het annuleringsfonds is geldig vanaf de dag van uw betaling tot de dag 
van vertrek. Bij noodzakelijk vroegtijdig afbreken van uw verblijf wordt 
het bedrag naar rato gerestitueerd minus € 25,- administratiekosten. 
Deelneming moet bij het boeken van uw verblijf worden doorgegeven. 

Annuleringsfonds 

In deze brochure vindt u alle 
informatie over onze prijzen, 

perioden, jaarplaatsen en 
aantrekkelijke arrangementen.  

 
Mocht u verdere vragen  

hebben na aanleiding van de 
informatie in deze brochure, 
dan kunt u uiteraard contact 
met ons opnemen. Dit mag 

telefonisch via 0529 45 12 08 
of door een mail te sturen  

naar info@bergzicht.nl 

Meer informatie 

 Voorseizoen 
28/3 - 4/7 

Pasen/Meivak. 
Hemelv. en Pinkst. 

Vroegzomer 
4/7 - 11/7 

Hoogseizoen 
11/7 - 22/8 

Laatzomer 
22/8 - 5/9 

Naseizoen 
5/9 - 10/10 

2 pers.  € 20,00 € 32,50 € 28,50 € 32,50 € 28,50 € 20,00 

Per extra 
persoon 

€  4,00 €  4,00 €  4,00 €  4,00 €  4,00 €  4,00 

Voor een heerlijke vakantie in de natuur bent u op Camping en  
Chaletpark Bergzicht in Ommen helemaal op het juiste adres.  
Gelegen aan de voet van de Lemelerberg, in het fraaie Overijsselse  
Vechtdal wordt u, op uw kampeerplaats,  in uw zorgchalet of een van 
de andere accommodaties, omgeven door groen, rust en natuur.  
 
Tevens zijn er tal van faciliteiten aanwezig. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een verwarmd buitenbad, goede sanitaire voorzieningen of een  
grote speeltuin? Ook is er een uitgebreid horeca-aanbod en worden er 
in de mei- en herfstvakantie, het Hemelvaartsweekend en het hoogsei-
zoen activiteiten georganiseerd! 

Bergzicht, voor een heerlijke vakantie 

https://www.bergzicht.nl/omgeving/natuur
https://www.bergzicht.nl/omgeving
https://www.bergzicht.nl/omgeving
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/kamperen/kampeerplaats
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/zorgchalets_en_mantelzorgchalet
https://www.bergzicht.nl/accommodaties
https://www.bergzicht.nl/faciliteiten
https://www.bergzicht.nl/faciliteiten/zwembad
https://www.bergzicht.nl/faciliteiten/sanitairgebouw
https://www.bergzicht.nl/faciliteiten/speeltuin


Verhuurtarieven accommodaties  

 Basistarief Elektra Water Gas  
(vast recht*) 

Milieuheffing Totaal 

± 100m2 € 1.490,- € 150,- € 95,- € 35,- € 175,- € 1.945,- 

± 150m2 € 1.590,- € 150,- € 95,- € 35,- € 175,- € 2.045,- 

150-200m2 € 1.700,- € 150,- € 95,- € 35,- € 175,- € 2.155,- 

>200m2 € 1.840,- € 150,- € 95,- € 35,- € 175,- € 2.295,- 

Jaarplaatsen 

200m2 € 2.085,- € 200,- € 95,- € 35,- € 175,- € 2.590,- 

300m2 € 2.685,- € 200,- € 95,- € 35,- € 175,- € 3.190,- 

Jaarplaatsen Chaletpark 

Voor alle jaarplaatsen geldt (i.v.t.): mede-eigenaar: € 210,00, huisdieren € 37,50 en daggasten € 30,00 per jaar.  

* Dit zijn extra luxe chalets, onder andere gelegen op Chaletpark ‘Op’n Esch’ 
** Dit is een extra brede stacaravan met grotere vertrekken 
A) Voor- en/of naseizoen m.u.v. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Mei- en Herfstvakantie 
B) Niet mogelijk van 4/7 tot 29/8, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Mei- en Herfstvakantie 
 
Aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur. 
Van 4/7 tot 22/8 verhuren wij alleen volle weken van vrijdag tot vrijdag of zaterdag tot zaterdag. 

Huur Particulieren 

De verblijfskosten voor het huren van een accom-
modatie via particulieren zijn € 12,50 per gezin per 
nacht exclusief toeristenbelasting. 

WWW.BERGZICHT.NL 

* Wordt teruggestort indien alles correct is achtergelaten 
** Niet in alle accommodaties toegestaan 
*** Bij reserveren opgeven a.u.b. 

Overige tarieven 

Reserveringskosten (telefonisch) € 10,00 

Reserveringskosten (online) €   5,00 

Borgsom*  € 50,00 

Honden, per nacht** €   2,00 

Linnenhuur p.p.p.w.*** €   8,50 

Campingbed/kinderstoel p/wk.*** €   7,50 

Was/droogmunt €   5,00 

Eindschoonmaak*** € 50,00   

  Voor-
seizoen 

28/3-04/7 
(A) 

Pasen,  
Hemelv.  

en Pinkst. 
(weekend) 

Pasen,  
Hemelv.  

en Pinkst. 
(week) 

Mei- 
vakantie 
25/4-2/5 

Vroeg- 
zomer 

4/7-11/7 

Hoog-
seizoen 

11/7-22/8 

Laat- 
zomer 

22/8-5/9 

Na- 
seizoen 

5/9-10/10 
(A) 

Herfst- 
vakantie 

10/10-24/10 

Midweek  
(B) 

Weekend 
(B) 

 Chalet, 4 pers € 300 € 300 € 400 € 460 € 490 € 530 € 490 € 300 € 325 € 250 € 200 

 Chalet de Luxe*, 4 pers € 310 € 315 € 415 € 485 € 535 € 590 € 535 € 310 € 350 € 300 € 250 

 Chalet, 6 pers € 310 € 315 € 425 € 520 € 550 € 595 € 550 € 310 € 380 € 300 € 250 

 Chalet de Luxe*, 6 pers € 340 € 340 € 450 € 545 € 565 € 610 € 565 € 340 € 400 € 325 € 295 

 Chalet, 8 pers € 340 € 340 € 450 € 545 € 565 € 610 € 565 € 340 € 400 € 325 € 295 

 Chalet de Luxe*, 8 pers € 355 € 360 € 475 € 560 € 595 € 645 € 595 € 355 € 425 € 340 € 325 

 Chalet de Luxe Extra*, 8 pers                       

 Stacaravan, 4 pers € 240 € 250 € 320 € 375 € 460 € 495 € 460 € 240 € 280 € 200 € 185 

 Stacaravan XL**,  6 pers € 280 € 290 € 370 € 430 € 505 € 535 € 505 € 280 € 325 € 230 € 200 

 Lodge, 5 pers     € 405 € 500 € 540 € 565 € 540  € 300   € 240 € 190 

 Lodge de Luxe, 6 pers  € 400 € 425 € 510 € 600 € 645 € 670 € 645  € 400  € 450 € 350 € 300 

Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden 



Kampeerarrangement 2020 

 Plaats Toer. Bel* 

April—oktober € 1.380,- € 135,- 

Mede eigenaar € 190,- € 42,50 

April—juli € 515,- € 60,- 

Mede eigenaar € 80,- € 22,50 

Mei+** € 595,- € 42,50 

Juni € 310,- € 27,50 

Seizoensarrangementen 

periode 20/5 - 1/6 

2 pers.* € 200,- 

Per extra persoon, p.n. €     4,- 

Hemelvaart/Pinksteren arrangement 

 20/6-27/6 27/6-04/07 22/8-29/8 29/8-05/9 

2 pers. * € 115 € 115 € 115 € 115 

55+ weken, kampeerarrangement 

*Prijzen zijn excl. toeristenbelasting en reserveringskosten 

*Wijzingen toer. bel. voorbehouden 
** Incl meivakantie, Hemelv. en Pinkst. 

periode 31/8 - 5/9 

2 pers. € 140,- 

Per extra persoon, p.n. €     4,- 

ANWB Vechtdal fietsvierdaagse 

Prijzen zijn incl. toeristenbelasting,  
reserveringkosten en 2 deelnemerskaarten 

*Prijzen zijn excl. toeristenbelasting en reserveringskosten 

Verhuurtarieven zorg– en mantelzorgchalet 

Zoekt u een aangepast vakantieverblijf of heeft u, uw partner of ander 
gezinslid zorg nodig tijdens de vakantie? In samenwerking met   
Zorgvakanties Overijssel kunt u op Bergzicht in een luxe aangepaste  
zorgchalet zorgeloos  genieten van een kort of langer verblijf.  
 
De luxe zorgchalet is zeer geschikt voor ouderen met een beperking of voor 
gezinnen met een gezinslid die een beperking heeft. Desgewenst kan voor 
de zorgvragende de extra specifieke zorg die nodig is, geregeld worden, 
via Zorg op locatie. De aparte, naastgelegen luxe 6 pers. mantelzorg-
chalet, is ideaal voor uw eventuele familie of begeleiders.  

Wanneer u de zorgchalet en mantelzorgchalet tegelijk huurt ontvangt u van ons 20% korting. 

55+ weken, dubbel genieten! 

Arrangementen accommodaties 2020 

Waarom? Omdat u in de 55+ weken slechts de 
helft betaalt van het in het hoogseizoen geldende 
tarief. Ofwel: Twee weken gezelligheid, uitstapjes 
en ontmoeting  

met 50% korting!   
Periodes 2020: 20/6-4/7 en 22/8-5/9 

periode 31/8 - 5/9 

2 pers. € 300,- 

Per extra persoon, p.n. €   10,- 

ANWB Vechtdal fietsvierdaagse 

Prijzen zijn incl. toeristenbelasting,  
reserveringkosten en 2 deelnemerskaarten 

 Voor-
seizoen 

28/3-04/7 
(A) 

Pasen,  
Hemelv.  

en Pinkst. 
(weekend) 

Pasen,  
Hemelv.  

en Pinkst. 
(week) 

Mei- 
vakantie 
25/4-2/5 

Vroeg- 
zomer 

4/7-11/7 

Hoog-
seizoen 
11/7-
22/8 

Laat- 
zomer 

22/8-5/9 

Na- 
seizoen 

5/9-10/10 
(A) 

Herfst- 
vakantie 
10/10-
24/10 

Mid-
week  

(B) 

Week-
end 
(B) 

Zorgchalet, 4 pers € 395 € 380 € 480 € 540 € 590 € 650 € 590 € 395 € 400 € 365 € 315 

Mantelzorgchalet, 6 pers € 420 € 425 € 525 € 590 € 660 € 705 € 660 € 420 € 425 € 380 € 340 

http://www.zorgvakanties-overijssel.nl/
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/zorgchalets/zorgchalet_4_pers#verblijf
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/zorgchalets/zorgchalet_4_pers#verblijf
https://www.zorgoplocatie.nl/
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/zorgchalets/mantelzorgchalet_6_pers#verblijf
https://www.bergzicht.nl/accommodaties/zorgchalets/mantelzorgchalet_6_pers#verblijf


Vanaf maart 2020 nieuw op Bergzicht en uniek in Neder-
land: de Chalodge! Een unieke combinatie tussen een cha-
let en een lodge. Het achterste gedeelte lijkt een chalet, 
inclusief kunststof wanden en de kenmerkende luikjes 
voor de ramen. Het voorste gedeelte daarentegen is com-
pleet voorzien van PVC-wanden die u volledig kunt oprol-
len. Op deze manier verandert de voorste leefruimte in-
eens in een grote, volledig ingerichte veranda.  
De vier Chalodges staan op één veld (Markte 20-23), 
rondom een open plaats in het midden van het veld. Zo 
zijn ze dus ook bijzonder geschikt voor familieweekenden. 

Nieuw op Bergzicht: de Chalodge! 

Voor een compleet overzicht van al onze faciliteiten en parkregels verwijzen wij u  
naar onze website en de brochure die daar te vinden is.  

Voor-
seizoen 

28/3-04/7 
(A) 

Pasen,  
Hemelv.  

en Pinkst. 
(weekend) 

Pasen, 
Hemelv.  

en Pinkst. 
(week) 

Mei-  
vakantie 
25/4-2/5 

Vroeg-
zomer  

4/7-11/7 

Hoog- 
seizoen  

11/7-22/8 

Laat-  
zomer  

2/8-5/9 

Na- 
seizoen  

5/9-10/10  
(A) 

Herfst- 
vakantie  

10/10-24/10 

Midweek  
(B) 

Weekend  
(B) 

€ 320 € 320 € 420 € 535 € 575 € 600 € 575 € 320 € 360 € 255 € 205 



Dalmsholterweg 4 - 8147 RB Giethmen 
www.bergzicht.nl 

Afval 
Op ons park hebben we de mogelijkheid om afval gescheiden 
aan te leveren. Wij maken een scheiding tussen papier, glas en 
overig huishoudafval. Het huishoudafval moet u in dicht-
gebonden zakken aanleveren. Groenafval kan naar de grote 
betonnen bakken op het parkeerterrein, achterop ons park, 
worden gebracht. 
 
Bezoekers en/of logees 
Bezoekers en/of logees zijn van harte welkom. Zij mogen  
natuurlijk ook gebruik maken van al onze faciliteiten. Hiervoor 
vragen wij wel een kleine vergoeding. De tarieven vindt u  
elders in deze brochure. Komt u uw bezoek van tevoren aan-
melden bij onze receptie en brengt u uw bezoek hiervan op de 
hoogte?  
 
Calamiteiten 
Bij de receptie hangt een AED. Bij noodgevallen dient u direct 
te bellen naar 112. Daarna dient u ten allen tijde de beheerder 
in te lichten via 0529 45 12 08 zodat hij de slagboom kan  
bedienen en de hulpdiensten kan opvangen. Ook wanneer u 
tussen 23.00 en 07.00 uur het park op- of af moet, i.v.m.  
noodgevallen kunt u eerdergenoemd nummer bellen. Heeft u 
een huisarts nodig? Een overzicht met telefoonnummers kunt 
u vinden op onze app of in het informatiekastje bij de receptie. 
 
Elektrisch vermogen  
Op alle kampeerplaatsen is 6 Amp. beschikbaar met een  
maximale afname van 1320 watt. Bij de accommodaties is 10 of 
16 Amp. beschikbaar. Bij overbelasting vragen wij u dit bij de 
receptie te melden zodat we u weer op het netwerk kunnen 
aansluiten. 
 
Fiets– en skelterverhuur  
Bij de receptie kunnen zowel standaard– als elektrische fietsen 
en skelters gehuurd worden.  Elektrische fietsen dient u van te 
voren te reserveren. Minimale afname hiervan is drie dagen. 
De tarieven van de fietsen en skelters zijn afhankelijk van het 
type. Vraag bij de receptie naar de meest actuele prijzen. 
 
Honden 
Op ons park zijn honden, mits aangelijnd, toegestaan. U dient 
uw hond(en) buiten ons park uit te laten. Verspreid over het 
park staan verschillende zogenaamde ‘hondenhaltes’. Hier kunt 
u schone zakjes uithalen en volle in deponeren, zodat er geen 
uitwerpselen op ons park of in de directe omgeving achter-
blijven.  
 
Openingstijden  
Gedurende het gehele seizoen, maar hoofdzakelijk in vakantie-
periodes, zijn er wisselende openingstijden van receptie/
parkwinkel (beiden het hele jaar open van maandag t/m  
vrijdag van 08.30 – 12.30 uur) en onze horecaboerderij.  
Voor de meest actuele tijden verwijzen wij u graag naar onze  
website, app of de publicatieborden op het park. Buiten deze 
openingstijden zijn wij voor dringende zaken te bereiken via 
0529 45 12 08  

Parkeren 
Wij hebben een zogenoemd ‘auto-vrij’ park. Daarom vragen wij 
u om uw auto, na het uitladen, op de aangegeven parkeer-
plaatsen te zetten. De toegangshekjes naar de velden worden 
zaterdagavond gesloten. 
 
Sanitaire voorzieningen  
Midden op ons park, omringt door de kampeervelden, vindt u 
een modern, goed onderhouden sanitairgebouw. In dit gebouw 
kunnen onze kampeerders terecht om gebruik te maken van de 
toiletten en douches.  
Voor het gebruik van de douches heeft u een sepcard nodig.  
Deze ontvangt u bij aankomst aan de receptie.  
 
Slagboom 
Nadat u uw kenteken heeft geregistreerd bij de receptie kunt u 
iedere dag tussen 07.00 en 23.00 uur in- en uitrijden.  
Tussen 23.00 en 07.00 uur is het niet mogelijk om met de auto 
het park op- of af te rijden en dient u uw auto op het parkeer-
terrein vooraan het park te parkeren. Wilt u voor 07.00 uur 
vertrekken? Houd er dan rekening mee dat u uw auto de dag 
ervoor op het parkeerterrein voor op ons park zet. 
 
Sport en spel  
Zoals gezegd: er is een groot sportveld aanwezig op ons park. 
Voetballen op het plein voor onze horecaboerderij en op de 
accommodatie- en kampeervelden is daarom niet toegestaan. 
Dit om schade te voorkomen.  
 
Wasserette  
In onze wasserette kunt u terecht om uw kleren te wassen.  
Er staan drie grote wasmachines om de was voor u te doen!  
En wilt u uw kleding snel weer kunnen gebruiken na het  
wassen? Maak dan gebruik van onze droger.  
Wasmunten en droogmunten zijn verkrijgbaar bij de receptie. 
 
Zondagsrust 
In verband met de zondagsrust zijn al onze faciliteiten (op het 
sanitairgebouw na) op zondag gesloten. Weest u zich hier 
a.u.b. van bewust als u een verblijf op ons park boekt.  
Dit voorkomt (wellicht) verrassingen achteraf. 
 
Zwembad 
Bergzicht beschikt over een verwarmd zwembad met ligweide. 
Naast het diepe bad is er speciaal voor de kleinere kinderen 
een peuterbad aanwezig. I.v.m. de hygiëne is het zwembad 
alleen toegankelijk in zwemkleding. Dit betekent dat er geen 
ondergoed onder de zwemkleding gedragen mag worden. Het 
zwembad is geopend van 07.00 – 22.00 uur in de periode van 1 
mei tot 1 september. Toegang is op eigen risico. 
 
Camping en Chaletpark Bergzicht 
Dalmsholterweg 4 
8147 RB, Giethmen 
Tel: 0529 45 12 08 
Mail: info@bergzicht.nl 
www.bergzicht.nl 

Belangrijk om te weten 

Op ons park zijn er diverse faciliteiten.  
Tevens hebben we een aantal regels opgesteld om de orde, netheid en goede sfeer op ons park  

te kunnen waarborgen. De belangrijksten vindt u in het onderstaande overzicht. 


