
Kampeertarieven 2022  

Vakantiepark de Luttenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met onze 3 typen kampeerplaatsen!  
 
Op Vakantiepark de Luttenberg heeft u de keuze uit maar liefst 3 verschillende type kampeervelden.  
Op deze manier heeft u altijd een plek die perfect past bij uw wensen.  
Ook hebben we de beschikking over enkele schaduwplekken omdat ons park omringd is door een bosrijke omgeving.  
Maak een keuze tussen een comfort-, extra comfort- of supercomfortplaats en beleef uw ultieme kampeervakantie.  
Behoefte aan privésanitair? Ook dat is mogelijk bij ons!  
 

Supercomfortplaats  
Wilt u écht overnachten in ultieme ruimte? Kies dan voor de Supercomfortplaats! De plaatsen zijn met 175m2 enorm ruim. De 
Supercomfortplaatsen liggen wat rustiger aan de rand van het park gelegen.  
• Ongeveer 175m2  
• Eigen waterkraan en afvoer  
• Kavelnummer: 58a t/m 65b, 68 t/m 71b en 89 t/m 92  
 

Comfortplaats  
Wilt u direct het vakantiegevoel te pakken krijgen? Kom dan kamperen op één van onze comfort kampeerplaatsen.  
De comfortplaatsen liggen over het algemeen in het hart van ons park.  
• Tussen de 80 en 100m2  
• Eigen waterkraan en afvoer  
• Kavelnummer: 149 t/m 293 en 311 t/m 328.  
 

Extra Comfortplaats  
Wilt u nét iets meer ruimte dan wat u op onze Comfortplaats krijgt? Boek dan een Extra Comfortplaats!  
De plekken liggen op ons centrale veld aan de zijkanten gelegen.  
• Ongeveer 130 - 160m2  
• Eigen waterkraan en afvoer 
• Kavelnummer: F178, F207, F208, K212, K226, K227, L256, L257 en D270.  
 

Altijd overnachten:  
Inclusief gratis 10 Ampere stroom*  
Inclusief water en douchen  

Inclusief (camping) WiFi  

Inclusief toegang tot het binnen- én buitenzwembad  

Inclusief gebruik midgetgolf en tennisbaan Inclusief parkeren één auto  

*Niet voor (voor)seizoengasten  

 

Annuleringsfonds  
Bij een annulering hanteren wij de Recron-voorwaarden.  
U kunt bij ons een annuleringsverzekering afsluiten.  

Voor 5,5% van het huurbedrag kunt u bij eventuele calamiteiten zoals bijvoorbeeld ziekte of andere dringende (familiaire)  

omstandigheden een bepaald bedrag weer teruggestort krijgen.  
Verder wordt er € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting in rekening gebracht.  
 

 

 



Onze kampeertarieven 2022  

Incheck om 14:00 uur  Uitcheck om 12:00 uur  Tarieven per nacht o.b.v. 2 

personen,  

excl. toeristenbelasting  

  Comfortplaats  Extra Comfort plaats Supercomfort plaats 

vr 25 mrt 22 vr 15 apr 22 € 22,00 € 26,00 € 28,00 

vr 15 apr 22 (Pasen) di 19 apr 22 € 22,00 € 26,00 € 28,00 

di 19-apr 22 za 30 apr 22 € 22,00 € 26,00 € 28,00 

Za 30 apr 22 (meivakantie) zo 8 mei 22 € 27,00 € 31,00 € 33,00 

Zo 08 mei 22 wo 25 mei 22 € 22,00 € 26,00 € 28,00 

Wo 25 mei 22 (Hemelvaart) ma 30 mei 22 verplicht arrangement verplicht arrangement verplicht arrangement 

ma 30-mei 22 vr 3 jun 22 € 22,00 € 26,00 € 28,00 

Vr 03 jun 22 (Pinksteren) di 7 jun 22 verplicht arrangement verplicht arrangement verplicht arrangement 

di 07-jun 22 za 9 jul 22 € 25,00 € 29,00 € 31,00 

za 09-jul 22 za 20 aug 22 € 40,00 € 44,00 € 46,00 

za 20-aug 22 vr 30 sep 22 € 25,00 € 29,00 € 31,00 

 
Bekijk ook onze week- en weekendarrangementen op de volgende pagina!  

 

Goed om te weten over onze kampeertarieven : 
Check in    14:00 uur  

Check out    12:00 uur 

Reserveringskosten   € 7,50 
Ieder extra persoon (p.p.p.n)  € 5,00  

Toeristenbelasting (p.p.p.n)  € 0,95 

Hond   € 4,- per nacht maximaal 2 honden per kampeerplaats met een maximum van € 75,00 per hond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Gezinsarrangementen  

 

 Incheck vanaf 14:00 

uur  

Uitcheck tot 12:00 

uur  

Comfortplaats  Extra Comfortplaats  Super Comfortplaats  

Weektarieven vr 1 apr 22 vr 15 apr 22 € 125,-- €135,-- €145,-- 

Weekendtarieven vr 1 apr 22 vr 15 apr 22 € 60,-- € 64,-- € 66,-- 

Pasen vr 15 apr 22 di 19 apr 22 € 128,-- € 144,-- € 152,-- 

Meivakantie  za 30 apr 22 zo 8 mei 22 € 246,-- € 261,-- € 271,-- 

Weektarieven zo 15 mei 22 wo 25 mei 22 € 125,-- €135,-- €145,-- 

weekendtarieven zo 15 mei 22 wo 25 mei 22 € 60,-- € 64,-- € 66,-- 

Hemelvaart wo 25 mei 22 ma 30 mei 22 € 225,-- € 235,-- € 245,-- 

Pinksteren vr 3 jun 22 di 7 jun 22 € 188,-- € 198,-- € 208,-- 

Hemelvaart & 

Pinksteren 

wo 25 mei 22 di 7 jun 22 € 319,-- € 339,-- € 359,-- 

Weektarieven di 7 jun 22 za 9 jul 22 € 125,-- € 135,-- € 145,-- 

Weekendtarieven di 7 jun 22 za 9 jul 22 € 60,-- € 64,-- € 66,-- 

Fronleichnam do 16 jun 22 ma 20 jun 22 € 79,-- € 89,-- € 99,-- 

Weektarieven za 27 aug 22 vr 30 sep 22 € 125,-- € 135,-- € 145,-- 

Weekendtarieven za 27 aug 22 vr 30 sep 22 € 60,-- € 64,-- € 66,-- 

 

Goed om te weten over onze gezinsarrangementen: 
 
De korte en lange arrangementen zijn op basis van 4 personen en inclusief toeristenbelasting.  

Reserveringskosten € 7,50  

Ieder extra persoon éénmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs exclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad. 
Toeristenbelasting  € 0,95  

Hond éénmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs, maximaal 2 honden per kampeerplaats met een maximum van € 75,-  

 
 

Vakantievoordeelweken  
 

Wilt u de vakantie extra leuk en voordelig doorbrengen? Boek dan een voordelige Vakantie voordeelweek en maak van 

uw zomervakantie een superleuke én voordelige vakantie! Het leuke van de Vakantievoordeelweken is dat u vanaf 9 juli 

2022 tot 4 september 2022 precies de week of weken kunt boeken die voor u het beste uitkomen! U bepaalt zelf op 

welke dag u komt inchecken!  

 
Incheck vanaf 14:00 uur Uitcheck vóór 12:00 uur  

Tarieven arrangementen zijn incl. toeristenbelasting  

Geldig vanaf 9 juli 2022 tot 4 september 2022 * 
*Let op: vanaf 20 augustus gaan de nachtprijzen omlaag waardoor soms een weektarief goedkoper uitvalt. 

 

 Comfortplaats  Extra Comfort plaats Supercomfort plaats 

1 week € 299 € 309 € 319 

2 weken € 550 € 580 € 595 

3 weken € 750 € 899 € 935 

4 weken € 899 € 945 € 985 

5 weken € 998 € 1.048 € 1.088 

6 weken € 1.145 € 1.185 € 1.198 

 

Goed om te weten over onze vakantievoordeelweken : 
 

De Vakantievoordeelweken zijn op basis van 4 personen en inclusief toeristenbelasting.  
Reserveringskosten  € 7,50 

Ieder extra persoon  Eenmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs inclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad.  

Hond   Eenmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs met een maximumprijs van € 75,- per hond 



Seizoenplaatsen 2022  

 
Incheck vanaf 14:00 

uur  

Uitcheck vóór 12:00 

uur  

Comfortplaats  Extra Comfortplaats  Super Comfortplaats  

Seizoenplaats za 26 mrt 22 vr 30 sep 22 € 1.845 € 2.045 € 2.245 

Voorseizoenplaats za 26 mrt 22 za 2 jul 22 € 995 € 1.095 € 1.195 

 

 

Goed om te weten over onze seizoenplaatsen  
De seizoenplaatsen zijn op basis van 5 gezinsleden (wonend op één adres) en inclusief toeristenbelasting.  

Stroom seizoenplaats 350kWh inclusief,  

stroom voorseizoenplaats 250kWh inclusief  
Ieder extra persoon  éénmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs inclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad. 

Hond  € 4,- per nacht maximaal 2 honden per kampeerplaats met een maximumprijs van € 75,- per hond.  

 
 

Geniet arrangementen  

 
Tarieven zijn incl. toeristenbelasting  

 
Incheck vanaf 14:00 
uur  

Uitcheck vóór 12:00 
uur  

Comfortplaats  Extra Comfortplaats  Super Comfortplaats  

Junimaand do 9 jun 22 za 9 jul 22 € 335 € 355 € 375 

Septembermaand za 27 aug 22 vr 30 sep 22 € 275 € 295 € 305 

 
 

Goed om te weten over onze geniet arrangementen  
 

De Geniet arrangementen zijn op basis van 2 personen en inclusief toeristenbelasting.  
Reserveringskosten  € 7,50 

Ieder extra persoon  éénmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs inclusief toeristenbelasting & inclusief toegang zwembad. 

Toeristenbelasting    € 0,95 p.p.p.n 

Hond   éénmalig 10% van de Comfort arrangementsprijs per hond, per genietarrangement maximaal 2 honden per kampeerplaats  

 

 
 

 

Overige informatie: 
 

 
Toeristenbelasting € 0,95 p.p.p.n.  

Extra persoon € 5,00 p.p.p.n 

 
Verlenging tot max. 20:00 uur (niet in hoogseizoen mogelijk) € 10,-  

Plaats onbewoond (niet in hoogseizoen mogelijk) € 10,- p.n.  

Vervroegde aankomst vanaf 09.00 uur (niet in hoogseizoen mogelijk) € 10,-  
 

Privésanitair € 10,- p.n.  

Privésanitair één week € 60,-  
 

Eén bijzettentje Gratis  

Tweede bijzettentje € 5,- p.n.  
 

Annuleringsverzekering 5,5% van reissom + 21% assurantiebelasting + € 3,50 poliskosten 

 
 

Alle tarieven zijn onder voorbehoud van overheidsmaatregelen, prijswijzigingen, druk- en tekstfouten  

 
 

 

 
 

 

 
 



Kortingskaarten 2022: 
 

CAMPING KEY 
Met de Camping Key Europe kampeert u extra voordelig in het voor- en naseizoen op een comfortplaats 
(NIET op een extra of supercomfortplaats mogelijk).  
 

 

Boeken met ANWB CAMPING KEY 
U geniet met bovenstaande kaart een tarief van 17,00 per nacht op basis van 2 personen, 1 kampeermiddel, 
1 huisdier en is exclusief toeristenbelasting van € 0,90 per persoon per nacht en reserveringskosten van € 
7,50 per boeking. Een logee meenemen kan voor € 4,00 per persoon per nacht. Het Camping Key tarief is 
alleen geldig op vertoon van uw kaart. Geldig in 2022: 
 

 26 maart tot 25 mei 2022                         

 30 mei tot 03 juni 2022  

 07 juni tot 9 juli 2022 

 27 augustus tot 30 september 2022 

 
 
 
 


