
 

Particuliere Verhuurlijst 2018 

Beukenhof  4      Voorzieningen 

Familie Gommans      6 slaapplaatsen ( 4 vast / 2 los) 
Tel: 06-50611456      toilet, douche, magnetron, fietsen,  
E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl       tv, radio,          
Website: www.beukenhof4.jouwweb.nl 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 
 

Op aanvraag 

Topseizoen 20-07 / 
17-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
20-07 , 17-08 / 24-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

Beukenhof 24      Voorzieningen 

Familie Gommans      6 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-50611456      toilet, douche, magnetron, fietsen                               

E-mail: info@tg-projectbegeleiding.nl            tv (dvd), radio 

Website: www.beukenhof24.jouwweb.nl 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 

Topseizoen 20-07 / 
17-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
20-07 , 17-08 / 24-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag 

  

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

mailto:info@tg-projectbegeleiding.nl
mailto:info@tg-projectbegeleiding.nl
http://www.beukenhof24.jouwweb.nl/


Eikenhof 371      Voorzieningen 

Familie Halmans      4 vaste slaapplaatsen 

Tel:  06-21180825      3 slaapkamers 

E-mail: rhalmans@hotmail.com     toilet, douche, magnetron 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

€ 400,- per weekend € 400,- per week € 400,- per weekend € 400,- per weekend 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 575,- per week € 500,- per week € 400,- per week n.v.t. 

                                                                 

 

 

 

` 

 

 

 

 

Eikenhof 380      Voorzieningen 

Familie van der Leest      4 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-22457620      toilet en magnetron 

E-mail: bertenbets@home.nl  

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 350,- per week € 350,- per week n.v.t. n.v.t. 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

 

 

 

mailto:rhalmans@hotmail.com
mailto:bertenbets@home.nl


Eikenhof 385      Voorzieningen 

Familie Wilbers      6 vaste slaapplaatsen 

Tel: 0493-317242 / 06-13545279    toilet, magnetron, fietsen 

E-mail: a.wilbers1@upcmail.nl 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 350,- per week € 320,- per week n.v.t. n.v.t. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

Eikenhof 406      Voorzieningen 

Familie Slijpen       4 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-12111988      toilet  

E-mail: yvette-gert@home.nl   

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 375,- per week  € 375,- per week € 350,- per week n.v.t. 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

 

mailto:a.wilbers1@upcmail.nl
mailto:yvette-gert@home.nl


Eikenhof 408      Voorzieningen 

Familie Flipsen      5 vaste slaapplaatsen 

Tel: 076-5933639 / 06-22618711    toilet, douche, oven 

E-mail: miaflipsen@hotmail.com   

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 400,- per week € 375,- per week n.v.t. n.v.t. 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

 

Lindenhof 291      Voorzieningen 

Familie van der Walle      5 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-40236950 / 06-14549907    toilet, douche, magnetron  

E-mail: info@gracy.nl   

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

€ 400,- per week € 500,- per week € 400,- per week € 500,- per week 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 550,- per week € 550,- per week € 450,- per week In overleg 
 

                                                                       

 

 
 
 
 
 
De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten 

 

 

mailto:miaflipsen@hotmail.com
mailto:info@gracy.nl


Schans 18                                                                  Voorzieningen 

Familie Beerens - Verstappen    5 vaste slaapplaatsen 

Tel: 0495-624985 (bij geen gehoor 06-42322010)  toilet, douche, magnetron 

E-mail: stacaravanverhuur@kpnmail.nl  

www.stacaravanverhuur.webnode.nl 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 
In overleg In overleg In overleg In overleg 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

In overleg In overleg In overleg In overleg 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten. 

 

 

 

Schans 22                                                                  Voorzieningen 

Familie Aspers       4 vaste slaapplaatsen 

Tel: 046-4747140/06-16582106    toilet, douche, magnetron 

E-mail: aspers23@home.nl  

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 
€ 150,- per weekend € 300,- per week € 150,- per weekend € 150,- per weekend 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 400,- per week € 400,- per week € 300,- per week n.v.t. 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten. 

mailto:aspers23@home.nl


Schans 33                                                                  Voorzieningen 

Familie Kranen      6 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-21685378      toilet, douche, magnetron 

E-mail: nel.kranen@gmail.com  

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 
In overleg In overleg In overleg In overleg 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

In overleg In overleg In overleg In overleg 

 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten. 

Schans 65       Voorzieningen 

Familie Stelten      5 vaste slaapplaatsen 

Tel: 046-4855734 / 06-51397172    toilet, douche, magnetron, fietsen 

E-mail: felixstelten@home.nl   

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 
n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 400,- per week € 400,- per week n.v.t. n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten. 

mailto:nel.kranen@gmail.com
mailto:felixstelten@home.nl


Vennehof 29     Voorzieningen 

Familie: Schouenberg     4 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-13549940     toilet, douche, magnetron  

E-mail:  vennehof29@hotmail.com  

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

€ 250,- per weekend € 450,- per week € 250,- per weekend € 300,- per weekend 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 550,- per week € 550 per week € 450,- per week € 250,- per weekend 

                                                                 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten. 

Vennehof 76     Voorzieningen 

Familie: Mertens     4 vaste slaapplaatsen 

Tel: 06-22797331     toilet, douche, magnetron, airco, kachel                

Email: jgh.mertens@gmail.com                                    fietsen 

Pasen Meivakantie Hemelvaart Pinksteren 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t 

Topseizoen 13-07 / 
24-08 

Hoogseizoen 06-07 / 
13-07 , 24-08 / 31-08 

Herfstvakantie Weekenden in voor- 
en naseizoen 

€ 665,- per week € 665,- per week n.v.t. n.v.t. 
 

 

 

 

 

 

 

De genoemde huurprijzen zijn exclusief het aan de camping verschuldigde bedrag van € 5,75 per 

persoon per dag voor het gebruik maken van onze voorzieningen en € 15,00 administratiekosten.  

mailto:vennehof29@hotmail.com
mailto:jgh.mertens@gmail.com

