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Geachte mevrouw, mijnheer,  
 
 
Hartelijk dank voor de door u getoonde interesse in onze camping. 
 
Te Boomsgoed ligt in de Achterhoek op 4 km afstand van Doetinchem en ’s Heerenberg en op 10 km van de 
stad Emmerich. Omgeven door heuvellandschap, uitgestrekte bossen en een schoon recreatiemeer met 
prachtig strand en alle voorzieningen. De Achterhoek heeft onverwacht veel afwisseling in het landschap 
en vormt daarmee een mooi decor voor een actieve vakantie of een fijn weekend. Een goed verzorgd 
cultuurlandschap met beken en essen, tussen bomen verscholen boerderijen en houtwallen. Een uitgebreid 
scala aan bewegwijzerde wandel-, fiets-, skeeler- en ruiterroutes wijst u de mooiste plekjes. Onze camping 
ligt in de directe nabijheid van het prachtige Montferland en het Recreatiegebied Stroombroek.  
 
De tarieven zijn als volgt:   
   
KAMPEREN   
Voorseizoenplaats (januari t/m april) € 495,00  
Seizoenplaats (april t/m september of oktober t/m maart) € 795,00  
Jaarplaats € 1.030,00   
    
Bijkomende kosten voorseizoenplaats:    
- aansluiting water, riool, elektriciteit *)  € 45,00  
- toeristenbelasting  € 85,00  
- milieuheffing  € 45,00  
- extra nachtverblijf melden bij receptie     

per persoon per nacht vanaf de leeftijd van 2 jaar € 7,50  
    
Bijkomende kosten seizoenplaats:    
- aansluiting water, riool, elektriciteit *)  € 95,00  
- toeristenbelasting  € 125,00  
- milieuheffing  € 95,00  
- extra nachtverblijf melden bij receptie     

per persoon per nacht vanaf de leeftijd van 2 jaar € 7,50  
    
Bijkomende kosten jaarplaats:    
- aansluiting water, riool, elektriciteit *)  € 95,00  
- aansluiting stacaravan water, riool, elektriciteit *)  in overleg  
- bij stacaravans wordt een watermeter geplaatst    
- toeristenbelasting € 125,00  
- milieuheffing € 150,00  
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- nachtverblijf melden bij receptie  € 7,50  
per persoon per nacht vanaf de leeftijd van 2 jaar    

    
Uw bezoekers kunnen de auto parkeren op de parkeerplaats voor de slagboom bij 
de ingang van de camping. 
*) De daadwerkelijke verbruikte elektriciteit wordt a.d.h.v. de meterstand aan het eind van het seizoen/ 
jaar in rekening gebracht. Bij plaatsing van stacaravan zal i.v.m. aanwezigheid van een douche een toeslag 
gelden voor het waterverbruik, dan wel een watermeter worden geplaatst. Het werkelijke waterverbruik 
en het elektriciteitsverbruik zal aan het eind van het jaar in rekening worden gebracht aan de hand van de 
meterstand. 
 
Toeristisch verblijf per overnachting: 
Camper, caravan, bungalowtent, vouwwagen € 6,85  
Daktentje (2 personen) € 4,85  
Auto  Gratis  
Overnachting per persoon (incl. water en elektra)  € 5,30  
Kinderen tot 2 jaar   gratis  
Kinderen van 2 tot 12 jaar  € 3,20  
Toeristenbelasting  € 1,25  
Milieuheffing  € 0,70  
Gebruik van douche (ca. 8 min.) € 0,50 muntautomaat 
Slagboomsleutel verkrijgbaar onder betaling van borg € 8,00 borg 
    
Verhuur van volledig ingerichte caravans, excl. toeristenbelasting en milieuheffing 
6-persoons stacaravan, per week  € 500,00  
per nacht voor 6 personen  € 75,00  
    
Trekkershutten, excl. toeristenbelasting en milieuheffing 
Trekkershut, 4 personen, per etmaal € 38,50  
Linnengoed, per persoon € 4,50  
Ontbijt per persoon  € 8,50  
    
Wij accepteren kortingskaarten.    
Het overnachtingtarief excl. toeristenbelasting en milieu-    
heffing voor 2 pers. inclusief kampeermiddel, auto, huisdier € 13,00  
De acceptatieperiodes zijn: 7 tot 31/12/2017 
De kortingskaarten gelden niet voor groepsarrangementen en 
alleen in de perioden die hiervoor in de gidsen zijn opgenomen. 

14=11 dagen in de acceptatieperiode! 

  
Auto gratis, hond gratis (wel aangelijnd). Huisdieren in verband met allergieën niet toegestaan in 
trekkershutten en huurcaravans. Dagbezoek gratis bij toeristisch verblijf (11.00-21.00 uur).  

 
 
Graag vertrouwen wij erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, 
 
Met vriendelijke groeten,  
Luc en Silvia Dellemann. 
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