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Prijslijst 2016

Kampeerplaatsen  Trekkershuisje

Chalet verhuur    Seizoenplaatsen

Sta-caravan verhuur  Jaarplaatsen

Vind ons op facebook!
www.facebook.com/campingheino

Twitter @campingheino



Kamperen
Heeft u al gereserveerd voor 2016?
Kom genieten op Camping Heino. 
Met z’n tweeën, gezin of (klein)kinderen er op uit in de mooie omgeving van Salland. 
Wij hebben voor u diverse arrangementen samengesteld, natuurlijk met vele extra’s. 

’s Morgens speciaal voor senioren een uur (van 08.00 – 09.00 uur) “rustig” zwemmen in het overdekte zwembad, dat altijd een minimale 
temperatuur van 28ºC heeft. Het park heeft ruime en open velden, waar u uw (klein)kinderen goed in de gaten kunt houden. 
De camping is niet geheel omringd door bomen, maar biedt u toch (indien gewenst) voldoende schaduw. Ook bevind zich bij de camping 
een kleine speelvijver met zandstrand. Uw huisdier is op de gehele camping harte welkom. Buiten de camping is een speciale uitlaatlaan 
van +/- 1 kilometer waar u uw dier kunt uitlaten. 
 
De (klein)kinderen kunnen zich heerlijk vermaken op de vele speelplekken, in de overdekte speeltuin van 300 m2, het giga springkussen of 
in het overdekte zwembad met grote glijbaan en  een apart peuter- en kleuterbad.  

Tijdens de schoolvakanties is er een uitgebreid recreatie programma (zie website) en in de maanden april, mei, juni, juli, augustus en 
september kunnen uw (klein)kinderen op zaterdagochtend knutselen en /of zaterdagmiddag meerijden met Herby, de dromentrein. 

Zaal/restaurant “De Remise”
U hoeft niet ver te rijden om lekker te eten, u kunt het zelfs lopend af! Camping Heino beschikt 
namelijk over een eigen restaurant, waar u heerlijk kunt genieten van diverse buffetten en arrangementen 
of een menu van de kaart. Zaal/restaurant “De Remise” is ook zeer geschikt voor kinderen. 
Direct naast het restaurant is een leuke speeltuin. Hier kunnen de (klein) kinderen zich opperbest vermaken, 
terwijl de ouders binnen of buiten op het terras gezellig samen zijn en direct uitzicht hebben op de speeltuin. 
Zaal/restaurant “De Remise” beschikt ook over een eigen website, waar u de diverse buffetten, 
arrangementen en menu’s alvast kunt bekijken. 
Ga voor meer informatie naar: www.zaalrestaurantderemise.nl

Snackbar “De Pitstop“
Zin in een snelle hap?! Op Camping Heino bevindt zich de snackbar De Pitstop, 
een cafetaria met een uitgebreid assortiment. 
Of u nu zin heeft in een frikandel, bamischijf of een compleet menu; De Pitstop heeft het voor u! 
Ook voor ijs of milkshakes kunt u bij De Pitstop terecht. 

Horeca

Maand arrangementen Periode Prijs Extra 
persoon

Auto op 
het park

Huisdier Internet Elektra
Incl.

Voorseizoen 25 maart - 03 juli €   755,00 € 42,00 € 47,00 € 30,00 € 40,00 200 kw/H

Mei maand 22 april - 27 mei €   515,00 € 63,00 € 35,00 € 40,00 € 17,50  100 kw/H

April/Mei/Juni/Juli/Augustus (Kort Seizoen) 25 maart - 28 aug € 1525,00 € 95,00 € 75,00 € 42,00 € 50,00 100 kw/H

Juni/Juli/Augustus (Zomer arrangement) 29 mei - 28 aug € 1105,00 € 95,00 € 52,00 € 30,00 € 40,00 100 kw/H

Juli/Augustus (Hoogzomer) 01 juli - 28 aug €   950,00 € 95,00 € 52,00 € 25,00 € 25,00 100 kw/H
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief toeslagoverheidsheffing, t.v. signaal, kampeermiddel, bijzettent (< 8 m²), elektra 10 ampère (2300 watt), warm water, douche, en het 
aantal personen dat tot het huisgezin behoort. Iedere kw/H meer verbruikt € 0,38.

Maand arrangementen 50+ Periode Prijs Auto Huisdier Internet Electra incl

Juni maand 29 mei - 30 juni €   305,00 - Incl. € 20,00 € 15,00 75 kw/H

Salland levensgevoel 29 mei - 15 juli €   445,00 - Incl. € 25,00 € 20,00 100 kw/H

September maand 28 aug - 30 sept €   270,00 - Incl. € 20,00 € 15,00 75 kw/H
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 2 personen (kleinkinderen gratis), toeslagoverheidsheffing, t.v. signaal, kampeermiddel, bijzettent (max 8 m²), 
elektra 10 ampère (2300 watt), warm water, douche en indien mogelijk auto op het park. Iedere kw/H meer verbruikt € 0,38.  

Kamperen voor (grote) familie groepen
(> 10 personen buiten de schoolvakanties)      

Caravan & camper clubs max 100 voertuigen.              
Voor bijvoorbeeld familie feesten of bijeenkomsten.   
Met gratis gebruik van naastgelegen speelvijver en sportveld, voorzieningen voor 
catering of bijvoorbeeld een BBQ in samenwerking met Zaal/restaurant “De Remise”. 
Op het familieveld beschikt u over 4 ampère stroom, water en sanitaire voorzieningen. 
Op aanvraag kan er ook gebruik gemaakt worden van een krachtstroom aansluiting.

Kijk voor speciale aanbiedingen 
en lastminutes op:

www.campingheino.nl



Kamperen
Tarieven per overnachting
(incl toeslag overheidsheffing)

Periode 2 pers

25 maart - 29 april € 20,00

29 april - 16 mei Arrangementen

16 mei - 09 juli € 20,00

09 juli - 23 juli € 30,00

23 juli - 13 augustus € 35,00

13 augustus - 30 september € 20,00

Exclusief per overnachting* 
(*Bij arrangementen aangepast tarief)

Toeslag overheidsheffing € 1,00

Extra persoon / logé (vanaf 2 jaar) € 4,50

Huisdier (Maximaal 2) € 3,00

Gebruik kampeermiddel derden p.p. 
(doorverhuur)

€ 5,00

Tent of Caravan onbewoond 
(voor/naseizoen)

€ 5,00

Kindermeubels per stuk  
(bed/stoel/bad/buggy of bolderkar)

€ 1,50

Bijzettent € 3,00

Auto op de camping*
*alleen mogelijk op Iep, Buxus, Vlier en Laurier

€ 3,50

Faciliteitensleutel éénmalig  
(restitutie bij inlevering € 20,00)

€ 20,00

Inclusief
ddd

- Kinderen t/m 1 jaar
- Kampeermiddel

- Warm water/douche
- Overdekt zwembad
- Parkeren op parkeerplaats
- Comfortplaats
- 10 Ampère (2300 watt)

- T.V. Signaal
- Watertappunt
- Toeslag overheidsheffing

Faciliteiten sleutel

Met de  faciliteitensleutel,kunt u 
gebruik maken van de douches, 
warm water halen en eventueel 
indien u de auto op de camping 
heeft gereserveerd gebruik maken 
van de slagboom. 

Verdere uitleg over gebruik van de 
sleutel vindt u bij aankomst in uw 
welkomstpakket.

Overige informatie

Overvol recreatieprogramma 
tijdens Pasen, meivakantie, 
Hemelvaart, Pinksteren & 
11 juli - 20 augustus.

Recreatieprogramma 
levensgenieters in de 
maanden juni & september

Internet op de gehele 
camping* 
(99% dekkingsgarantie)
*(tegen betaling) 

Speciale Periodes Periode(s) Prijs Extra
persoon

Auto* Huisdier Internet

Pasen 25 maart - 28 maart €   75,00 incl. incl. incl. incl.

Meivakantie 29 april- 08 mei € 325,00 € 42,00 € 30,00 € 25,00 € 15,50

Hemelvaart 04 mei - 08 mei € 175,00 € 19,00 € 14,00 € 12,00 €   7,50

Pinksteren 13 mei - 16 mei € 135,00 € 14,00 € 10,00 €   9,00 €   5,00

Hemelvaart en Pinksteren 04 mei - 16 mei € 300,00 € 33,00 € 22,00 € 21,00 € 17,50
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 4 personen, t.v. signaal, kampeermiddel, bijzettent (<8 m²), elektra 10 ampère 
(2300 watt) en toeslag overheidsheffing. Extra personen meer/minder zijn voor de hele periode.

*)Alle velden zijn auto vrij. Staat u op de Buxus, Iep, Laurier of Vlier? Dan is het mogelijk om tegen betaling uw auto op de camping    
    te parkeren op de daarvoor bestemde parkeer plaatsen. 

Speciale tarieven
(per nacht)

Periode(s) Prijs Extra 
persoon

Auto op 
het park

Huisdier

Levensgenieters (50+)* 25 maart - 30 sept € 18,00 € 5,50 Incl. € 1,00
*) Buiten de schoolvakanties per nacht te boeken.

Gratis iedere ochtend 2 ovenverse broodjes (max 4) en de ochtendkrant!
Het levensgenieters arrangement is inclusief 2 personen (kleinkinderen gratis), toeslag overheidsheffing, t.v. signaal, 
kampeermiddel, bijzettent (max 8 m²), elektra 10 ampère (2300 watt), warm water, douche en de auto op het park. 

Trekkerstarief 25 maart - 30 sept € 14,00 € 5,50 € 3,50 € 3,00

Camper aanbieding 25 maart - 30 sept € 16,00 € 5,50 n.v.t. € 3,00
Prijzen per nacht, incl. 2 personen, toeslagoverheidsheffing, t.v. signaal, kampeermiddel, bijzettent (< 8 m²) en elektra 10 ampère 
(2300 watt). Bovenstaande tarieven zijn alleen geldig buiten de schoolvakanties en niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Meerdaagse tarieven Periode(s) Prijs Extra Pers. Auto Huisdier Internet

Weekend arrangement* 25 maart - 30 sept € 50,00 € 5,50 Incl.*** €  6,00 €   7,50

1 Week kamperen in 09 juli - 23 juli € 215,00 € 5,50 € 15,00 € 20,00 € 15,00

het hoogseizoen** 23 juli - 13 augustus € 295,00 € 5,50 € 15,00 € 20,00 € 15,00

13 aug - 28 augustus € 215,00 € 5,50 € 15,00 € 20,00 € 15,00
Arrangementen zijn incl. toeslagoverheidsheffing, t.v. signaal, kampeermiddel, bijzettent (< 8 m²), en elektra 10 ampère (2300 watt).

*) Prijs geld voor een weekend kamperen (buiten de schoolvakanties) 4 personen (binnen het huisgezin).

**) Prijs geld voor 1 week kamperen in bovengenoemde periode met 4 personen (binnnen het huisgezin)

***) Auto alleen mogelijk op  Iep, Buxus, Vlier en Laurier

Tijdens uw verblijf op Camping Heino zijn de algemene campingregels van toepassing, deze kunt u vinden op onze website of bij de receptie. 
Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Recron voorwaarden van toepassing. Alleenreizende jongeren worden op onze camping niet toegelaten. 
Druk- en/of zetfouten onder voorbehoud. © Camping Heino 2015

Inclusief gebuik van het 
overdekte zwembad en de 

overdekte speeltuin!

Volg ons op
Twitter!

@campingheino

 



Verhuur
Midweek

Basic
Weekend

Basic
Week 
Basic

Midweek
Basicplus

Weekend
Basicplus

Week 
Basicplus

02 januari - 22 april* € 148,00 € 111,00 € 259,00 € 168,00 € 126,00 € 294,00

22 april - 16 mei (meivakantie) € 240,00 € 180,00 € 420,00 € 260,00 € 195,00 € 455,00

16 mei - 25 mei 
(hemelvaart pinksteren)

€ 240,00 € 180,00 € 455,00 € 260,00 € 195,00 € 455,00

16 mei - 09 juli € 148,00 € 111,00 € 259,00 € 168,00 € 126,00 € 294,00

09 juli - 22 juli € 260,00 € 195,00 € 455,00 € 280,00 € 210,00 € 490,00

22 juli -  12 augustus € 340,00 € 255,00 € 595,00 € 360,00 € 270,00 € 630,00

12 augustus - 26 augustus € 260,00 € 195,00 € 455,00 € 280,00 € 210,00 € 490,00

26 augustus - 30 december* € 148,00 € 111,00 € 259,00 € 168,00 € 126,00 € 294,00

Exclusieve kosten
Chalets & Stacaravans

Bedlinnnen p.p. €   8,00

Schoonmaak (verplicht) € 40,00

Slagboomsleutel
(restitutie € 20,00 bij inleveren)

€ 20,00

Waarborg Chalet/caravan* € 50,00

Voorkeurskosten € 15,00
*) Waarborg indien u de chalet/caravan na 
controle netjes en zonder gebreken heeft 
achtergelaten, ontvangt u de waarborg terug.

Extra’s

Parasol 
(€ 20,00 restitutie bij inleveren)

€ 20,00

Kindermeubels (per dag)
(bed, stoel, bad, buggy, bolderkar)

€   1,50

Keukendoeken pakket
(1 handdoek, 1 theedoek)

€   3,50

Badhandoeken (set 2 stuks) €   5,00

Inclusief

- Welkomspakketje
- Energie
- 1 Auto bij de chalet/caravan
- Gebruik overdekt zwembad

Aankomst & vertrek

Aankomst tussen 15:00 & 18:00 uur

Vertrek voor 10:00 uur

Wisseldagen vrijdag of maandag
tenzij anders vermeld of overlegd.

Chalets

Midweek Weekend Week 

25 maart - 22 april € 120,00 €   90,00 € 210,00

22 april -  16 mei meivakantie) € 220,00 €  165,00 € 385,00

13 mei - 25 mei (hemelvaart pinksteren) € 220,00 € 165,00 € 385,00

16 mei - 09 juli € 120,00 €   90,00 € 210,00

09 juli - 23 juli € 240,00 € 180,00 € 420,00

23 juli - 12 augustus (zomer vakantie) € 320,00 € 240,00 € 560,00

12 augustus - 26 augustus € 240,00 € 180,00 € 420,00

26 augustus - 30 september € 120,00 €   90,00 € 210,00

Sta-Caravans

Maand arrangementen 50+ Periode Basic-
Chalet

Basic 
plus 

Chalet

Sta-
Caravan

Linnen
paketten

Juni maand   30 mei -  30 juni € 595,00 € 650,00 € 545,00                  € 32,00

Septembermaand   29 aug - 30 sept € 595,00 € 650,00 € 545,00 € 32,00
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 2 personen, gebruik faciliteiten park, elektra, water, verwarming, auto bij 
chalet/caravan. (Klein)kinderen kunt u bijboeken voor € 5,00 per overnachting (inclusief toeslag overheidsheffing).

Vragen?
0572-391564

info@campingheino.nl
Speciale Periodes Periode Basic 

Chalet
Basic 
plus

Chalet

Sta-
Caravan

Pasen 25 mrt - 28 mrt € 180,00 € 195,00 € 170,00

Meivakantie 22 april - 08 mei € 290,00 € 365,00 € 280,00

Hemelvaart 04 mei - 08 mei € 260,00 € 295,00 € 250,00

Pinksteren 13 mei - 16 mei € 215,00 € 255,00 € 205,00
Bovenstaande arrangementen zijn inclusief 5 personen voor chalets en 4 personen voor 
sta-caravans, toeslagoverheidsheffing, gebruik faciliteiten park, elektra, water, verwarming, 
auto bij chalet/caravan.   

Familie weekend
Periode

Basic 
Chalet

Basic plus
Chalet

02 januari - 30 december € 92,00* € 107,00*
*) Alleen geldig buiten de schoolvakanties en bij minimale boeking van 
    3 chalets. Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

Prijzen zijn per chalet exclusief schoonmaakkosten, toeslag overheidsheffing, 
bedlinnen, en gebruik slagboom sleutel. 

Alle familie, (klein)kinderen, vrienden en vriendinnen bij elkaar en toch privé 
een eigen chalet. U kunt gebruik maken van de verschillende faciliteiten die 
de camping te bieden heeft, zoals het overdekte zwembad, de overdekte 
speeltuin of lekker uit eten in ons restaurant.

Trekkershuisjes Periode Prijs
per nacht

Linnen 
pakket

Extra
persoon

Borg
Sleutel

25 maart - 30 september* €   32,00 € 8,00 p.p. € 5,50 p/n € 20,00
*) Met uitzondering van onderstaande periodes

Pasen/meivakantie 25 maart - 16 mei €   37,00 € 8,00 p.p. € 5,50 p/n € 20,00

Hemelvaart/Pinksteren 04 mei - 16 mei €   37,00 € 8,00 p.p. € 5,50 p/n € 20,00

Zomervakantie 23 juli - 13 augustus €   37,00 € 8,00 p.p. € 5,50 p/n € 20,00
Bovenstaande prijzen zijn per nacht inclusief 2 personen, gebruik faciliteiten park, elektra, water en toeslag overheidsheffing.  

Vind ons op 
facebook! 

www.facebook.com/
campingheino



Verhuur
Onze chalet Basic/plus zijn ingericht voor 5 personen en van alle gemakken voorzien. U beschikt 
over een royale woonkamer met kleurentelevisie, welke is aangesloten op het centrale antenne 
systeem en waarop u maar liefst 19 kanalen kunt ontvangen. Tevens is er een dvd-speler en 
stereo apparatuur aanwezig en beschikt de chalet over een grote schuifpui, welke toegang geeft 
tot het bijbehorende terras. Het terras is voorzien van een fietsenrek voor maximaal 6 fietsen en 
een 7 persoons tuinset. Een parasol is tegen gebruikskosten en borg verkrijgbaar bij de receptie. 
Draadloos internet is tegen betaling mogelijk voor uw gehele verblijf.

De keuken is voorzien van een magnetron, 4 pitsgasstel, afzuigkap en ruime koelkast.             
De chalets hebben 2 slaapkamers, waarvan de één voorzien is van een stapelbed en één en-
kelbed en de andere van 2 enkele bedden. Dekbedden en kussen zijn aanwezig.De badkamer is 
voorzien van een wastafel, douche en toilet. Alle kamers zijn voorzien van centrale verwarming.                                                                                        

Bij de chalets wordt onderscheid gemaakt in basic en 
basic plus chalets. De basic plus chalets zijn > 40 m2. 
In deze 
chalets treft u meer luxe door met name de grotere 
vloeroppervlakte. Echter kan dit ook zijn in de vorm 
van:  ingebouwde magnetron, grotere koelkast 
/vriesgedeelte, vaatwasser, betegelde badkamer, 
hang/legkast of schuurtje bij de chalet.  Voorbeeld indeling

Basic chalets zijn < 40 m2 . Deze zijn eveneens voorzien van een “losse” magnetron en “normale” 
koelkast.

Onze sta-caravans beschikken over 2 slaapkamers, op beide kamers staan 2 losse bedden voorz-
ien van kussens en dekbedden. Verder hebben de caravans een ruime woonkamer met een 
compleet ingerichte open keuken. Badkamer met douche en wastafel, en een apart toilet.
In de woonkamer vindt u een grote rondzit met losse tafel. De woonkamer is voorzien van een 
televisie met maar liefst 19 kanalen en dvd-speler. In de keuken vind u een magnetron, koelkast, 
waterkoker, koffiezet apparaat en een 4 pits gasstel. 

De caravan is ook voorzien van een grote halfoverdekte 
veranda, zodat u zelfs bij minder weer lekker buiten 
kunt zitten. Op de veranda vindt u een comfortabele 
tuinset geschikt voor 6 personen. 
De caravans staan op ruime plaatsen, zodat er voor uw 
(klein)kinderen meer dan genoeg speelruimte overblijft. Voorbeeld indeling

Sta-Caravans

Chaletpark Heino

Trekkershuisje “Het Nijenhuis“
Ons trekkershuisje beschikt over 3 bedden inclusief 
dekbedden, kussens, verlichting een stopcontact en een 
tuinset. 
Rondom het trekkershuisje is voldoende ruimte voor 
bijvoorbeeld uw fiets of om een extra bijzettentje te 
plaatsen. Bij uw overnachting zit het gebruik van ons 
comfortabele sanitair natuurlijk inbegrepen, dit kunt u 
altijd vinden op loopafstand! 

Draadloos Internet
Is het niet geweldig dat u ook tijdens uw vakantie 24 uur per dag online kunt zijn! Zo mist u dus 
nooit belangrijke e-mails, facebookberichten van vrienden. Op de website van zaal/restaurant 
“De Remise” kunt u vast uitzoeken wat u wilt eten en ook de facebookpagina mag natuurlijk 
‘geliked’ worden! 
Om meer informatie over Camping Heino te vinden kunt u tijdens uw vakantie alles 
opzoeken op onze website. Natuurlijk mag ook deze facebookpagina ‘geliked’ worden! 
Geniet dus tijdens uw vakantie van draadloos internet en blijf online! 
Voor meer informatie over de tarieven kunt u terecht bij de receptie. 


