
Campingtarieven De Domp 2023 
 

Op deze pagina vindt u de tarieven voor een overnachting op onze camping in 2023  in de 
verschillende seizoenen: 

 Voorseizoen: 16 maart t/m 6 april , 11 april t/m 17 mei en 29 mei t/m 25 juni 

 Hoogseizoen: 7 april t/m 10 april, 18 mei t/m 28 mei, 26 juni t/m 3 september 

 Naseizoen: 4  september t/m 31 oktober 

 Sneekweek: 4 t/m 10 augustus 

 Winterseizoen: 3 januari t/m 15 maart en 1 november t/m 22 december 
 

Tarieven camping per nacht 
      Voor- en naseizoen Hoogseizoen Sneekweek* 
Camper- en (caravan)plusplaats   € 18,00   € 20,00  € 20,00 

(max 6 personen)     
Kampeer- / caravanplaats   € 17,00   € 19,00  € 19,00  

(max 6 personen)     
Trekkershut (max 4 personen)   € 35,00   € 40,00  € 45,00 
Kleine tent (1 persoon)    € 8,00   € 10,00  € 15,00 
Kleine tent (2 – 3 personen)   € 12,00   € 14,50  € 19,00 
Bijboot tot 3,5 m    € 7,50   € 8,50  € 13,00 
Hond      € 2,00   € 2,00  € 2,00 

 

Wintertarief per nacht 
Camper of caravan (2 personen)  € 25,00  
 (incl. persoonstarief en energietoeslag) 
 

Tarief bij vertoon Camping Key Europe (CKE), gedurende het laagseizoen 
Camper of caravan (2 personen)  € 25,00  
 (incl. persoonstarief, energietoeslag en 1 hond) 

 
Persoonstarieven kamperen per nacht 
Voor campers, caravans, tenten en trekkershutten 
      Voor- en naseizoen Hoogseizoen Sneekweek* 
Personen vanaf 13 jaar per persoon  € 3,25   € 3,50  € 3,50 
Kinderen 4 t/m 12 jaar per persoon  € 1,75   € 2,00  € 2,00 
 

Sneekweek toeslag 
Per persoon vanaf 13 jaar        € 5,00 

 Minimale boeking tijdens de Sneekweek 3 overnachtingen 
 

Energietoeslag 
In 2023 wordt een energietoeslag per nacht berekend van € 4,00 per camperplaats, kampeer-/ 
caravanplaats of trekkershut. Drinkwater, elektriciteit en sanitaire voorzieningen kunnen dan zonder 
extra kosten gebruikt worden. 
 
 



Toeristenbelasting 
Alle genoemde tarieven zijn exclusief toeristenbelasting (€ 1,25 p.p.p.n.) 
 

Overige tarieven 
Gebruik trailerhelling    € 7,50 
Trailerstalling     € 3,00 
Fietshuur halve dag / hele dag   € 8,00 / € 12,00 
Gasflessen     dagprijs 
 

Korting voor langer verblijf  
Over campingtarieven per nacht (niet over persoonstarieven, Sneekweektoeslag, en energietoeslag) 
wordt een korting berekend voor langer verblijf: 
7 dagen of meer 10% 
14 dagen of meer 20% 
21 dagen of meer   30% 
Deze korting geldt niet in de Sneekweek. 
 


