
Camping Uit en Thuis ligt op de Brabantse Wal, 
een prachtig natuurgebied en toch dichtbij het centrum van het Bourgondische 
Bergen op Zoom. 
 
Wij bieden u: 
 

− Jaarplaatsen voor (sta)caravans en chalets 

− Verhuur van stacaravans, trekkershut en safaritenten 

− Seizoensplaatsen voor tent en caravan 

− Ruime plaatsen voor toeristisch kamperen 

− Verharde camperplaatsen voor speciaal tarief 

− Modern sanitair met warme douches (betaald) 

− Babyroom 

− Wasserette 

− Camper-service plaats 

− Eetcafé/ snackbar 't Nest 

− Openlucht verwarmd zwembad 

− Kinderboerderij 

− Diverse speeltuintjes 

− Multi-sportcourt 

− Tafeltennistafel 

− Speelhonk “De Eekhoornclub” 

− Jeu-de-boules baan 

− Fietsverhuur 

− Wifi (betaald) 

− Digitale C.A.I (gratis) 

− Animatie 
 
Wij hanteren RECRON voorwaarden. 
 
De omgeving biedt u: 

− Manege 

− Museum (o.a. Het Markiezenhof) 

− Watersport 

− Bushalte op 1 km 

− Uren wandel- en fietsgenot 
 
Maken andere personen, logés of gezinnen die niet vermeld staan, gebruik van 
uw tent of caravan, dan zijn deze het standaard overnachtingstarief 
verschuldigd. U dient dit van te voren te melden. 
 
 
 

 
Overnachtingstarief 2023  Standaard  Comfort 
Standplaats incl. 2 personen € 27,00 € 31,00 
Extra persoon v.a. 3 jaar (tot 3 jaar gratis) €   2,50 €  2,50 
Extra persoon v.a. 11 jaar €   3,50 €  3,50 
Hond, aangelijnd (max. 2) €   3,50 €  3,50 
 
Speciaal tarief 2023 
ACSI kortingskaart 2023* € 21,00 
Fiets/wandel kampeerplaats incl. 2 personen** € 15,00 
Verharde camperplaats incl. 2 personen € 21,00 
Verlaat vertrek tot 18.00 uur *** € 13,50  
Extra tent (max. 2 personen, 1 per plaats) €   7,00  
Toeristenbelasting (onder voorbehoud) €   1,80   
Borg douchekaart €   5,00  
Douchetik (1 minuut) €   0,15 

*Incl. 2 personen, 1 hond en douche, Excl. Toeristenbelasting. 
Geldig van 01/04 tot 22/04, 08/05 tot 17/05, 30/05 tot 07/07, 04/09 tot 30/09. 
** Uitsluitend wandelaars en fietsers met 1 kleine tent zonder auto. 
*** Niet mogelijk voor een verharde camperplaats in juli en augustus. 
Standaardplaats is 1 kampeermiddel, 1 auto, elektra(6 Amp.) en C.A.I. 
Comfortplaats is 1 kampeermiddel, 1 auto, elektra (10 Amp.), water en afvoer en C.A.I. 
 
Wij rekenen reserveringskosten van € 5,00 per reservering. De reservering moet op dag van 
aankomst geheel voldaan zijn anders vervalt de aanspraak op de gereserveerde plaats. 
Reserveren voor standaardplaats is minimaal 3 nachten. Voor comfortplaats is minimaal 7 
nachten. 
Inchecken na 13.00 uur, uitchecken voor 12.00 uur. 
 
Maandtarief 2023 Standaard Comfort 
Maanden april en september- per maand € 300,00 € 330,00 
Maand mei of juni € 330,00 € 365,00 
1 mei t/m 30 juni € 570,00 € 620,00 
Stroomverbruik/waterverbruik per maand €   45,00 €   45,00 
Extra persoon per maand €   30,00 €   30,00 
Toeristenbelasting per maand (onder voorbehoud) €   45,35 €   45,35 
Toeristenbelasting 2 maanden )onder voorbehoud) €   90,70 €   90,70 

De maandprijzen gelden voor 1 kampeermiddel, 1 auto, elektra en C.A.I. 
De maandprijzen zijn voor max. 4 personen behorend tot één gezin. 
Het maandtarief loopt van de eerste(vanaf 13.00 uur) tot het einde(voor 12.00 uur) van de maand, 
deze prijzen gelden alleen bij reservering en betaling minimaal 4 weken voor aankomst. 



Seizoenstarief 2023 Standaard Comfort 
 
1 april t/m 30 september € 1200,00 € 1400,00 
Stroomverbruik/waterverbruik 6 mnd. €   140,00         ** 
Toeristenbelasting 6 mnd.(onder voorbehoud) €   247,50 €   247,50 
 
Voorseizoen 3 maanden 
01/04 t/m 30/06 €  800,00 €  930,00 
Stroomverbruik/waterverbruik 3 mnd. €    95,00 €    95,00 
Toeristenbelasting 3 mnd.(onder voorbehoud) €  125,30 €  125,30 
 
01/05 t/m 31/07 €  800,00 €  930,00 
Stroomverbruik/waterverbruik 3 mnd. €    95,00 €    95,00 
Toeristenbelasting 3 mnd.(onder voorbehoud)  €  168,50 €  168,50 
 
Zomerseizoen 3 maanden 
01/06 t/m 31/08 of 01/07 t/m 30/09 €  915,00 €1020,00 
Stroomverbruik/waterverbruik 3 mnd. €    95,00 €    95,00 
Toeristenbelasting 3 mnd.(onder voorbehoud) €  168,50 €  168,50 
 
Extra persoon seizoen 3 maanden €    50,00 €    50,00 
Extra persoon seizoen 6 maanden €    75,00 €    75,00 
 
Winterstalling op de standplaats €  225,00 €  225,00 
Winterstalling vlonders op de standplaats €    30,00 €    30,00 
 
** Verbruik naar meterstand 
 
De comfort seizoensplaats is voorzien van elektra(10 Amp), water en afvoer, en C.A.I. 
Standaardplaats is voorzien van elektra(6 Amp.) en C.A.I. 
 
De seizoensprijzen gelden voor 1 kampeermiddel, 1 auto, elektra en C.A.I. 
De seizoensprijzen zijn voor max. 4 personen en max. 2 honden behorend tot één gezin. 
Het seizoensarief loopt van de eerste(vanaf 13.00 uur) tot het einde(voor 12.00 uur) van 
de maand, deze prijzen gelden alleen bij reservering en betaling minimaal 4 weken voor 
aankomst.  
 

Stroomverbruik per Kwh. € 0,50 
Waterverbruik per m3 € 2,00 
 
Alle tarieven zijn exclusief toeristenbelasting 
De camping is geopend vanaf 1 april t/m 30 september 2023 
 

Jaartarief 2023 
 
Jaarplaats  € 2200,00 
Extra persoon  €     80,00 
Extra auto  €     80,00 
Toeristenbelasting (onder voorbehoud)  €   247,50 
Water/rioolgebruik ( incl 15 m3 water)  €   110,00 
Elektra vastrecht/ meterhuur 10 Amp.  €     90,00 
Eénmalige aansluitkosten 10 Amp.  €   200,00 
Heraansluiting, excl materiaal  €     25,00 
Internet  €   110,00 
 
Stroomverbruik per Kwh  €      0,50 
Waterverbruik per m3  €      2,00 
 
Het jaartarief is voor 1 stacaravan inclusief 6 personen en maximaal 2 
honden behorend tot het eigen gezin, 1 auto en C.A.I.(digitaal) 
 
Voor het jaartarief 2023 dient voor 15 januari 2023 € 1400,00 betaald te 
worden. Het restant vóór 1 mei 2023. 
Het jaartarief loopt van 1 januari t/m 31 december 2023. 
 
Vanaf 1 november tot 1 maart alleen in de weekenden geopend voor 
jaarplaatsen (uitgezonderd feestdagen en voorjaars vakantie). 
Geen permanente bewoning en werklieden toegestaan. 
 
Het jaartarief loopt van 1 januari 2023 t/m 31 december 2023. 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
 
Maken andere personen, logés of gezinnen die niet vermeld staan, 
gebruik van uw tent of caravan, dan zijn deze het standaard 
overnachtingstarief verschuldigd. U dient dit van te voren te melden. 
 
Camping Uit en Thuis 
Heimolen 56 
4625 DD Bergen op Zoom 
Tel. 0164 233391 

info@campinguitenthuis.nl 
www.campinguitenthuis.nl 
Rekening gegevens: IBAN NL05RABO 03 06 13 00 25 
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