
Tarieven Kamperen 2021  

Vakantiepark Cnossen Leekstermeer 
 

Tarieven kampeerplaatsen. 

– Laagseizoen* € 24,- per nacht 
– Hoogseizoen** € 33,- per nacht 
 
Laagseizoen: 

• 1-4-2021 tot 13-05-2021 
• 16-05-2021 tot 22-05-2021 
• 24-05-2021 tot 10-7-2021 
• 21-08-2021 tot 1-11-2021 

 
Hoogseizoen: 

• 13-05-2021 tot 16-05-2021 
• 22-05-2021 tot 24-05-2021 
• 10-07-2021 tot 21-08-2021 

 
  

Inclusief: 
– 2 personen. 
– Aankomst vanaf 12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. 
– WIFI, onbeperkt gebruik. 
– Douchen en warm tapwater. 
– 16 ampère elektra aansluiting. 
– Watertapkraan en vuilwaterafvoer op uw kampeerplaats. 
– Recreatie activiteiten in de vakantieperiodes. 
– Ligplaats voor uw eigen kano of surfplank. 

Exclusief, per nacht: 
– Kinderen tot en met 3 jaar Gratis 
– Extra persoon (4 jaar en ouder) 4,90 
– Toeristenbelasting (vanaf 13 jaar) 1,10 
– Toeslag kampeerplaats aan het water 3,00 
– Hond 2,00 
– Bezoeker (tot 22:00 uur) 2,50 
– Ligplaats in de jachthaven, per boot 2,50 
– Vertrek na 12:00 uur in het laagseizoen 7,50 
– Vertrek na 12:00 uur in het hoogseizoen 15,00 
  
Op onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 
  

https://cnossenleekstermeer.ardoer.com/nl/algemene-voorwaarden


Tarieven camperplaatsen. 

Leuk als tussenstop, maar ook zeer geschikt voor een langere vakantie. 

Verharde camperplaatsen. 
– Verharde camperplaats incl. 2 personen € 17,50 

– Toeristenbelasting (vanaf 13 jaar) € 1,10  

– Extra persoon, per nacht (4 jaar en ouder) € 4,90  

– Hond, per nacht € 2,-  

Op ons vakantiepark tref je drie verharde camperplaatsen. Deze zijn voorzien 
van een eigen water- en elektra aansluiting (inclusief verbruik). Tevens kun je 
vrij gebruik maken van WIFI, sanitaire voorzieningen en recreatie activiteiten in 
de vakantieperiodes. Aankomst vanaf 12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. 

Camper quickstop. 
– Per camper € 8,- 

– Toeristenbelasting, per persoon (vanaf 13 jaar) € 1,10 

Tussenstop bij Cnossen Leekstermeer, waarbij de aankomst na 17.00 uur is en 
het vertrek voor 11.00 uur de volgende dag. De camper quickstop is niet 
voorzien van een water en elektra aansluiting. Wel is er de mogelijkheid tot het 
legen van uw vuilwatertank. Er geldt een maximum van één overnachting. 
Tijdens je verblijf kun je gebruik maken van de faciliteiten op het vakantiepark. 

Reguliere kampeerplaatsen. 
Op het vakantiepark bevinden zicht 110 ruime, apart beboste kampeerplaatsen 
welke je veel privacy bieden. Het merendeel van deze kampeerplaatsen ligt 
direct aan het water. Ook op deze plaatsen kun je overnachten met jouw 
camper. Mits de weersomstandigheden dit toelaten. 

Op onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 
  

  

https://cnossenleekstermeer.ardoer.com/nl/algemene-voorwaarden


Trekkerstarief. 

Wandelend of op de fiets of per kano naar het Leekstermeer. 

– Trekkerstarief (vanaf 4 jaar) € 8,65 per persoon, per nacht 

– Toeristenbelasting (vanaf 13 jaar) € 1,10 per persoon, per nacht 

Voorwaarden: 
– Aankomst te voet, per fiets of per kano. 
– Verblijf is maximaal 2 nachten. 
– Vooraf reserveren niet mogelijk. 
– Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis. 

Inclusief: 
– WIFI. 
– Sanitaire voorzieningen. 
– Watertapkraan en vuilwaterafvoer op de kampeerplaats. 

 


