
Hemelvaart* 
Hemelvaart*  woensdag 12 mei t/m maandag 17 mei, incl. toegang tot 
het zwembad (*verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk)
1 - 3 personen ......................................................................€ 230,00
4 personen of meer  .............................................................€ 250,00

Pinksteren* 
Pinksteren* vrijdag 21 mei t/m dinsdag 25 mei, incl. toegang tot het 
zwembad (*verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk)
1 - 3 personen ......................................................................€ 230,00
4 personen of meer  .............................................................€ 250,00

Hepi 1
Hepi 1 zaterdag 8 mei t/m dinsdag 25 mei, incl. toegang tot het 
zwembad (*verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk)
1 - 3 personen ......................................................................€ 505,00
4 personen of meer ..............................................................€ 555,00

Hepi 2
Hepi 2 woensdag 12 mei t/m dinsdag 25 mei, incl. toegang tot het 
zwembad (*verplicht arrangement, geen losse nachten mogelijk)
1 - 3 personen ......................................................................€ 455,00
4 personen of meer ..............................................................€ 495,00

**  in deze periode alleen mogelijk van zaterdag tot zaterdag
Bovenstaande plaatsen zijn exclusief de kosten voor de hond en warm 
water tegoed maar inclusief toeristenbelasting, elektra (10 Amp), 
water, riool en CAI. 

Seizoenplaats
Seizoenplaats (veld 1 t/m 29 en 33) vrijdag 26 maart t/m zaterdag 31 
oktober, incl. bijzettentje of schuurtje, 150x toegang tot het zwembad 
en 3 m³ water bij uw plaats .................................................€ 1990,00
Exclusief toeristenbelasting .................................................€ 160,00
Exclusief winterstalling (31 oktober t/m 1 april) .................€ 225,00
Exclusief verharding onder luifel of partytent 
(eenmalig per één plaats) ....................................................€ 100,00
Exclusief water bij uw plaats vanaf 3 m3, prijs per m3 .........€  3,70*
Exclusief elektra, prijs per kWh. ..........................................€ 0,47*
Exclusief weggooien vuilnis per zak .....................................€ 1,00*

Voorseizoenplaats
Voorseizoenplaats (veld 30 t/m 32, 34, 35, 40 t/m 42) vrijdag 26 maart 
t/m vrijdag 2 juli, incl. toegang tot het zwembad ................€ 975,00

Voorjaarsplaats
Voorjaarsplaats dinsdag 25 mei t/m vrijdag 2 juli, incl. toegang tot het 
zwembad
1 - 3 personen ......................................................................€ 282,50
4 personen of meer ..............................................................€ 307,50

Midseizoen  
(veld 30 t/m 32, 34, 35,40 t/m 42) 6 aaneengesloten weken in de 
periode zaterdag 3 juli tot zaterdag 4 september, incl. toegang tot het 
zwembad ...............................................................................€ 1325,00

Nazomerplaats 
zaterdag 4 september t/m zaterdag 2 oktober, incl. toegang tot het 
zwembad ...............................................................................€ 275,00

Naseizoenplaats 
Naseizoenplaats zaterdag 4 september  t/m zondag 31 oktober, 
incl. toegang tot het zwembad  ............................................€ 385,00

Bovenstaande plaatsen zijn exclusief de kosten voor elektra (€  0,47 
per kwh*), warm water tegoed en hond, maar inclusief toeristenbelas-
ting (geldt niet  voor seizoenplaats), water, riool en CAI.
* tarief onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Bezoek/logé
Dagbezoek vanaf 13 jaar (tot 22.00 uur) ..............................€ 5,00
Kinderen 3  t/m 12 jaar ........................................................€ 3,00
Bezoekerskaart per gezin .....................................................€ 70,00
Loge per nacht incl. zwemmen ............................................€ 7,75
Logekaart per gezin ..............................................................€ 100,00
Auto bezoeker (op p-plaats) .................................................      GRATIS

Bijkomende kosten
16 ampère elektra (per nacht)..............................................€ 2,00
Douches per 15 seconden ....................................................€ 0,05
Wasserette wassen ..............................................................€ 5,50
Wasserette droger ................................................................€ 2,50
Extra zwemblok (tarief voor campinggasten) .......................€ 2,75
Hond per nacht (maximaal 2 honden per plaats) .................€ 4,50
Hond per seizoen ..................................................................€ 125,00

HONDEN VAN DAGBEZOEK HEBBEN GEEN TOEGANG

Tarieven per nacht (buiten onderstaande verplichte arrangementen)

26-3 tm 23-4 24-4 tm 24-5 25-5 tm 9-7 10-7 tm 3-9 4-9 tm 1-10 2-10 t/m 31-10

1-2 personen € 29,00 € 39,00 € 29,00 € 39,00 € 29,00 € 19,50

3 personen € 32,00 € 42,00 € 32,00 € 42,00 € 32,00 € 21,50

4 personen of meer € 35,00 € 45,00 € 35,00 € 45,00 € 35,00 € 27,00

Shelter max. 2 pers. € 14,50 € 18,50 € 14,50 € 18,50 € 14,50 € 12,50

Aankomst kampeerplaatsen na 12.00 uur, vertrek voor 10.00 uur. Vertrek na 10.00 uur (indien mogelijk) voor ½ nachttarief.

Prijslijst kamperen/arrangementen 2021

Tarieven zwembad*    
t/m 2 jaar GRATIS!
vanaf 3 jaar € 5,50     

Actie!    
Van 1 oktober – 1 maart
€ 4,00 per kaartje

Tarieven dagstrand*    
t/m 2 jaar GRATIS!   
3 t/m 12 jaar €3,00
vanaf 13 jaar €5,00         

Greenfee Golfbaan      
Week
9 holes €30,00 /18 holes €40,00
Weekend
9 holes €40,00 /18 holes €50,00

50% korting op de greenfee op vertoon 
van uw geldige slagboompas en ID

Junior Course    
Week
€12,50 per dag 
Weekend/feestdagen
€15,00 per dag
Tashuur €10,00       

 *Gratis als u op de camping verblijft

Al onze reserveringen zijn gezinsgebonden. 
Op al onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden van toepassing. 
Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen en drukfouten.

Kampeerplaatsen zijn gezinsgebonden, voor extra personen buiten uw gezin betaalt u logékosten. Uw kampeerplaats is inclusief toeristenbelasting, water, riool, CAI en 10 Amp. elektra.
Tevens heeft u onbeperkt toegang tot het zwembad tijdens openingstijden. Exclusief bijkomende kosten.



Prijzen Glamping tenten
Aankomst Vertrek Week

(vrij-vrij)
Midweek
(ma-vrij)

Weekend
(vrij-ma)

9 april 23 april € 285,00 € 195,00 € 195,00

23 april 10 mei € 500,00 € 387,50 € 387,50

17 mei 21 mei - € 345,00 -

28 mei 9 juli € 450,00 € 345,00 € 345,00

9 juli 23 juli € 710,00 € 450,00 € 450,00

23 juli 27 aug € 870,00 - -

27 aug 3 sep € 710,00 € 450,00 € 450,00

3 sep 24 sep € 450,00 € 345,00 € 345,00

24 sep 1 okt € 255,00 € 170,00 € 170,00

Speciale arrangementen

Aankomst Vertrek Prijs Bijzonderheden

2 april 6 april € 345,00 Paasweekend 
(vrij t/m di)

6 april 9 april € 270,00 Korte midweek na Pasen 
(di-vrij)

2 april 9 april € 500,00 Paasweek (vrij-vrij)

10 mei 12 mei € 110,00 Korte midweek voor 
Hemelvaart (ma-wo)

12 mei 17 mei € 510,00 Hemelvaartweekend 
(wo-ma)

10 mei 17 mei € 590,00 Hemelvaart week 
(ma-ma)

21 mei 25 mei € 415,00 Pinksterweekend (vr-di)

25 mei 28 mei € 190,00 Korte midweek na 
Pinksteren (di-vr)

21 mei 28 mei € 555,00 Pinksterweek lang (vr-vr)

Speciale arrangementen

Aankomst Vertrek Prijs Bijzonderheden

2 april 6 april € 190,00 Paasweekend 
(vrij t/m di)

6 april 9 april € 105,00 Korte midweek na Pasen 
(di-vrij)

2 april 9 april € 295,00 Paasweek (vrij-vrij)

10 mei 12 mei €   82,50 Korte midweek voor 
Hemelvaart (ma-wo)

12 mei 17 mei € 310,00 Hemelvaartweekend 
(wo-ma)

10 mei 17 mei € 345,00 Hemelvaartweek 
(ma-ma)

21 mei 25 mei € 290,00 Pinksterweekend (vr-di)

25 mei 28 mei € 125,00 Korte midweek na 
Pinksteren (di-vr)

21 mei 28 mei € 370,00 Pinksterweek lang (vr-vr)

Vanaf 15.00 bent u welkom op de aankomstdag, op de vertrekdag dient u de chalet voor 10.00 uur te verlaten.
De tarieven zijn exclusief onderstaande verplichte kosten:
• Toeristenbelasting à € 1,00 per persoon per nacht
• Dekbedlinnen à € 7,50 per pakket
• Schoonmaakkosten € 50,00 per chalet
•  Waarborgsom € 75,00 per chalet, schaden en/of gebreken worden hiermee verrekend (indien toereikend)

Binnen 2 weken na vertrek wordt uw (restant)borgbedrag teruggestort op uw IBAN rekening.
•  Huisdier; in een beperkt aantal chalets kan maximaal 1 huisdier worden toegelaten.

Kosten € 4,50 per nacht. U dient dit bij uw boeking te melden.
• Dagbezoek: kinderen 3 t/m 12 jaar € 3,00; vanaf 13 jaar € 5,00

Reserveren kan via 0162-402787 of 24 uur per dag via www.kurenpolder.nl. 
Wilt u binnen 1 week aankomen dan kunt u alleen telefonisch reserveren en niet via de website.

Indeling chalets
Onze vakantiechalets zijn comfortabel en gezellig ingericht voor 
5 personen. Indeling: woonkamer met zithoek, tv, open keuken en 
eethoek. Badkamer met douche, toilet en wastafel. Slaapkamer met 
een 2-persoonsbed en een slaapkamer met 3 1-persoonsbedden. 
Terras met terrasmeubilair, koelkast, magnetron, koffi ezetapparaat, 
keukengerei, dekbedden en hoofdkussens, schoonmaakgerei 
(de complete inventarislijst ligt in uw chalet). 

Alle chalets zijn rookvrij, chalet 20,21 en 31 zijn huisdiervrij.
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Indeling glamping tenten 
De glamping tenten zijn compleet ingericht met zithoek, 
ruime eettafel, badkamer met douche, toilet en wastafel. 
Slaapkamer met 2-persoonsbed, 2x1-persoonsbed, 1x stapelbed 
en dekbedden en hoofdkussens. Compleet keukenblok met fornuis, 
koelkast, spoelbak, waterkoker, koffi ezetapparaat en keukeninventaris. 
Tuintafel, tuinstoelen en parasol. (De complete inventarislijst ligt in 
de glamping tent).

Glamping tenten zijn rook- en huisdiervrij.

Prijzen Chalets 
Aankomst Vertrek Week

(vrij-vrij)
Midweek
(ma-vrij)

Weekend
(vrij-ma)

9 april 23 april € 195,00 € 135,00 € 135,00

23 april 10 mei € 315,00 € 245,00 € 245,00

17 mei 21 mei - € 200,00 -

28 mei 9 juli € 255,00 € 200,00 € 200,00

9 juli 23 juli € 420,00 € 290,00 € 290,00

23 juli 27 aug € 615,00 - -

27 aug 3 sep € 420,00 € 290,00 € 290,00

3 sep 24 sep € 255,00 € 200,00 € 200,00

24 sep 1 nov € 175,00 € 115,00 € 115,00
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Kurenpolderweg 31
4273 LA Hank 
(Noord-Brabant)

Tel: 0162 40 27 87
info@kurenpolder.nl
www.kurenpolder.nl

Aangesloten bij:

De Kurenpolder 2021/2021®
Concept, vormgeving, fotografie: homeofthebrave.nl. 


