
Meerwijck
Meerwijck

Vakantiespreiding zomer 2019
Regio Noord 13/07/19 - 25/08/19
Regio Midden 20/07/19 - 01/09/19
Regio Zuid 06/07/19 - 18/08/19

Hoe kunt u ons bereiken?
Komende vanuit de richting Assen:
Rijksweg Assen-Groningen (A28), 
afslag Vries nr. 35, Zuidlaren richting 
Hoogezand; in Kropswolde ANWB-
borden volgen richting kampeerterrein.

Komende vanuit de richting Groningen/
Winschoten: Rijksweg Groningen-
Nieuweschans (A7), afslag Foxhol nr. 
40, over spoorlijn; in Kropswolde ANWB-
borden volgen richting kampeerterrein.

Kijk voor meer info over “Meerwijck” 
op:
• www.meerwijck.nl
• www.kinderkampeerwereld.nl
• www.kinderfeestjemeerwijck.nl

Of download onze app.

Kampeerterrein Meerwijck.
Strandweg 2
9606 PR Kropswolde
T +31 (0)598 323659
E info@meerwijck.nl
I www.meerwijck.nl

KinderKampeerWere
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KAMPEER EN VERHUUR

TARIEVEN 2019Vroegboek
korting!
Voor 1 april 2019 boeken!

(zie binnenkant folder voor meer info)



4/
5

6/7
10/11

14/15

8/
9

12
/1

3
16

/1
7

Seizoen en jaarplaatsen

Bootligplaatsen

Groepsverhuur

kort verhuur

faciliteiten

Lang verhuur

Kamperen

Rust, ruimte en luxe verpakt in een sfeer van gezelligheid. Dat zijn de ingrediënten die u nodig heeft voor een leuke 
vakantie! Camping Meerwijck kan u daarin voorzien. Camping Meerwijck ligt op de grens van Groningen en Drenthe.
Naast de gezelligheid van Camping Meerwijck zelf, zijn er talloze mogelijkheden om vanuit Meerwijck uitstapjes te 
maken. De stad Groningen ligt bijvoorbeeld op steenworp afstand. Hier kunt u leuke culturele uitstapjes maken of 
gewoon lekker shoppen. Ook andere toeristische bezienswaardigheden in de omgeving zorgen voor een onvergetelijke 
vakantie. Denk hierbij aan pretparken, musea, natuurparken, kuurcentra en de Waddeneilanden! 

Welkom bij Camping Meerwijck…
Verlangt u ook zo naar een heerlijke vakantie in een prachtig natuurgebied aan het water? Dan kunt u op Camping 
Meerwijck uw hart ophalen! De ligging aan het Zuidlaardermeer en het natuurgebied met zandstrand, bos en de polders 
maakt de omgeving rondom de camping uniek. Als watersporter kunt u genieten van het water, maar ook als u van fietsen 
en wandelen houdt kunt u uw geluk niet op met de vele fiets- en wandelpaden.

Welkom bij
camping meerwijck

Gratis wifi-spots bij 
kantine, winkel en 
receptie

Op elke kampeerplaats 
wifi beschikbaar regen 
betaling vanaf €3,-
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RESTAURANT
Genieten staat vast bovenaan uw lijstje voor 
een geslaagde vakantie. In het sfeervolle 
Strandpaviljoen kun u heerlijk genieten van uw 
hapje en drankje. Vanaf het ruime terras heeft u 
een fantastisch uitzicht over het Zuidlaardermeer.  
Kortom, genieten dus…

STOETWINKEL
Voor de broodnodige boodschappen kunt u de 
auto laten staan. In onze Stoetwinkel kunt u 
terecht voor uw dagelijkse benodigdheden. 
Van verse broodjes om de dag optimaal te 
beginnen, tot een heerlijk wijntje om ’s avonds 
relaxed te genieten….. 

ZWEMBAD
Wanneer het niet zulk mooi weer is om te 
zwemmen in het Zuidlaardermeer kunt u 
terecht in het overdekte, verwarmde zwembad. 
Zwemmen, lekker bubbelen op de bruisbank 
en roetsjen van de glijbaan. Voor de sportieve 
ouderen die ongestoord een baantje willen 
trekken is een rustige periode gereserveerd. 
Heerlijk ontspannen…

ACTIVITEITENRUIMTE
Er is ook een activiteitenruimte waar van alles  
te doen is. Hier kunt u darten, tafelvoetballen,  
shuffel spelen en kaarten. In de activiteitenruimte, 
winkel en receptie heeft u de mogelijkheid om 
gebruik te maken van gratis wifi.  

Na een indruk van Camping Meerwijck te hebben 
gekregen kunt u verderop in de brochure de 
tarieven bekijken. 

Bent u overstag? Dan kunt u terecht bij de 
receptie, maar online kunt u ook een boeking 
maken. Wij helpen u graag! 

Camping Meerwijck
Strandweg 2
9606 PR Kropswolde
tel: 0598-323659
email: info@meerwijck.nl
website: www.meerwijck.nl

Faciliteiten

Camping 29/03/2019 29/09/2019

Restaurant 29/03/2019 29/09/2019

Stoetwinkel (in voor- naseizoen broodservice op bestelling) 20/04/2019 08/09/2019

Activiteitenruimte 26/04/2019 08/09/2019

Zwembad 29/03/2019 29/09/2019

Tennisbaan/freegameveld 29/03/2019 29/09/2019

Recreatieteam Pasen 20/04/2019 22/04/2019

Meivakantie 27/04/2019 05/05/2019

Hemelvaart 30/05/2019 02/06/2019

Pinksteren 07/06/2019 10/06/2019

Hoogseizoen 06/07/2019 25/08/2019

Openingstijden voorzieningen
Faciliteiten Van Tot

Meerwijck is een zeer nette en gezellige 
camping met toeristische plaatsen, 
seizoensplaatsen, luxe, stoere en bijzondere 
verhuuraccommodaties en een jachthaven. 

De toeristische kampeerplaatsen aan het 
strand bieden een prachtig uitzicht over het 
Zuidlaardermeer. De overige kampeerplaatsen 
zijn gesitueerd op kindvriendelijke veldjes. 

U heeft pas vakantie als uw kinderen plezier 
hebben. De kinderen kunnen zoveel doen dat 
u geen kind aan ze heeft. Elke schoolvakantie 
staat er een recreatieteam klaar om de kinderen 
een onvergetelijke vakantie te laten beleven. Het 
recreatieteam organiseert vele activiteiten voor 
jong en oud.  Van meeleeftheater tot kookcafé, 
van knutselen tot dansavonden. 

Geen zin om mee te doen aan georganiseerde 
activiteiten? Naast de camping ligt het 
zandstrand direct aan het Zuidlaardermeer waar 
iedereen lekker kan luieren. Geen zin in luieren? 
Dan kunnen de kinderen hun energie ook kwijt in 
het overdekte zwembad of op het freegameveld, 
tennisveld en het springkussen. Wanneer ze hier 
nog niet genoeg aan hebben kunnen ze in de 
omgeving vliegeren, vissen, kanoën, surfen en 
zeilen. 

Als het slecht weer is, is er nog altijd een 
activiteitenruimte waar van alles te doen is. 
Er is een speciale overkapping bij de 
activiteitenruimte waar je naar hartenlust
 kan chatten met je vrienden via de Wifi. 

Activiteiten

Iedere schoolvakantiestaat het recreatieteam in de startblokken!
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Reserveren, annuleringsfonds en voorboekingK    mpeertarieven 2019

Reserveren
U kunt een kampeerplaats en huuraccommodatie 
reserveren bij de receptie, telefonisch of via internet 
(www.meerwijck.nl – online boeken). Geef bij uw 
reservering duidelijk aan welk arrangement of welke 
periode u wilt bespreken voorzien van de juiste 
adresgegevens. 

Voor de bevestiging van de reservering wordt u 
geacht binnen 14 dagen 50% van het factuurbedrag te 
betalen. Het resterende bedrag betaalt u 3 weken voor 
aankomst. Mocht het termijn tussen uw reservering 
en aankomstdatum korter zijn, betaalt u het bedrag 
in één keer. Er worden geen reserveringskosten en 
administratiekosten in rekening gebracht. Wacht met 
betalen tot u van ons een reserveringsbevestiging heeft 
ontvangen. 

Uw kampeerplaats dient voor 12.00 uur te zijn verlaten, 
zodat nieuwe gasten hier na 14.00 uur gebruik van 
kunnen maken. Wanneer u een arrangement boekt in 
het voor- en naseizoen kunt u de laatste dag tot 
18.00 uur blijven. Alleen in het hoogseizoen niet.

Annuleringsfonds 
Wij adviseren u een annuleringsfonds af te sluiten. 
Er wordt nl. geen restitutie van het kampgeld verleend 
bij verhindering of vervroegd vertrek. Het tarief van het 
annuleringsfonds is 5% van de totale verblijfskosten.
 
Voor iedere gereserveerde kampeerplaats moet u 
apart een annuleringsfonds afsluiten. Afsluiting van 
het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten die 
kunnen ontstaan bij verschillende gebeurtenissen, 
mits gestaafd met een officiële verklaring. 

• Overlijden (familielid), plotseling ziek worden van 
gast(en), noodgedwongen verhuizing door medische 
oorzaak, renovatie of verandering werkkring, 
onvrijwillige werkloosheid van de gast. 

Voorboeking
Mocht u een voorboeking voor het volgende jaar willen 
doen, zult u dit voor/op vertrekdag moeten vermelden. 
U dient binnen 14 dagen na bevestiging de eerste 
termijn te voldoen. Wanneer dit niet betaald is vervalt 
de voorboeking. 
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Kortingsperiode 2019: 29 maart – 29 mei / 12 juni – 7 juli / 26 augustus – 29 september

Comfortplaats (incl. 2 pers.) € 20,75 € 29,75

Camperplaats (incl. 2 pers.) € 20,75 € 29,75

Camper to go plaats (incl. 2 pers.) € 18,00 € 21,00

Shelterplaats (incl. 2 pers.) € 15,50 € 18,50

Onbewoonde caravan/tent €   6,75 -

Hond (aan de lijn / schepje verplicht) €   3,50

Extra tent €   3,00

Boot (niet bij tent of caravan) €   3,75

Trailer / jol  (niet bij tent of caravan) €   2,70

Extra auto €   3,00

ACSI/ADAC/Camping Key/DCC/CCI
(kortingsperiode) incl. 2 personen en 1 hond

per nacht € 18,00

Weekendje weg 
(april/mei/september) (alleen geldig in kortingsperiode)

vrijdag - 
maandag

€ 58,00

Pasen (4 dagen) 19/04 - 22/04 € 81,50

Voorjaarsfair (vrijdag - maandag) 10/05 - 13/05 € 47,50

Meivakantie (10 dagen) 27/04 - 05/05 €170,00

Hemelvaart (5 dagen) 29/05 - 02/06 €161,50

Hemelvaart / Pinksteren (bewoond) 29/05 - 10/06 €349,50

Hemelvaart / Pinksteren (onbewoond) 29/05 - 10/06 €294,50

Pinksteren (4 dagen) 07/06 - 10/06 €132,50

Voorseizoen 
(toeristenbelasting 2 pers. = €40,50 /  3 of meer pers. = €69,75)

29/03 - 07/07 €715,00

Vroege vogelarrangement (inclusief Pasen) 
(toeristenbelasting 2 pers. = €13,50 / 3 of meer pers. = €23,25)

29/03 - 26/04 €180,00

Have a break 
(toeristenbelasting 2 pers. = €20,25 / 3 of meer pers. = €34,85) 

14/06 - 07/07 €190,00

Juli / Augustusmaand 
(toeristenbelasting €58,15)

4 weken 
naar keuze

€799,00

28% vroegboekkorting* 
(uw voordeel is €223,72) * zie voorwaarden vroegboekactie 2019

Naseizoen 
(toeristenbelasting 2 pers. = €13,50 /  3 of meer pers. = €23,25)

25/08 - 29/09 €305,00

Extra’s (per nacht)

Tarieven (per nacht)

Arrangementen kort kamperen

Arrangementen lang kamperen

De arrangementen zijn per plaats (max. 4 personen / gezinsgebonden / thuiswonend), 
inclusief 1 bijzettent (4m2), 1 auto en elektra. 

vanaf 7 dagen

7%
korting!

vanaf 14 dagen

14%
korting!

vanaf 21 dagen

21%
korting!

vanaf 28 dagen

28%
korting!
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Toeristenbelasting (per persoon) €    1,25

Slagboompas (éénmalig) €    2,00

Extra personen / logees (per persoon) €    4,25

Kinderen tot 2 jaar    Gratis

Bijkomende kosten

Comfortplaatsen
- 6 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting
- Kabel en tv aansluiting (digitaal)
- Variërend van 100m2 / 120m2
- Gratis douchen/warm water
- Gratis gebruik van overdekt zwembad

Camperplaatsen 
(verhard op het terrein)
- 6 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting
- Kabel en tv aansluiting (digitaal)
- Variërend van 100m2 / 120m2
- Gratis douchen/warm water
- Gratis gebruik van overdekt zwembad

Camper to go plaatsen
(verhard voor de slagboom)
- 6 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting
- Kabel en tv aansluiting (digitaal)
- Variërend van 100m2 / 120m2
- Gratis douchen/warm water
- Gratis gebruik van overdekt zwembad

Shelterplaats
(kleine tent/zonder auto/voor de slagboom)
- 6 ampère stroom
- Wateraansluiting
- Rioolaansluiting
- Kabel en tv aansluiting (digitaal)
- Variërend van 100m2 / 120m2
- Gratis douchen/warm water
- Gratis gebruik van overdekt zwembad

Vroegboekactie 2019- Korting alleen bij reservering vooraf- Voor 1 april 2019 boeken- Uitgezonderd Pasen, Meivakantie,   H/P en overige arrangementen- Uitgezonderd Wigwam, Groepenveld,   
 Trekkershut, Tiny House en Coco Sweet



COCOSWEET

trekkershut

COCO SWEETS
De gezelligheid van ouderwets kamperen in een 
nieuw jasje. Hier beleeft u de sfeer van vroeger, 
maar met het gemak van nu. Een Coco Sweet 
heeft dezelfde isolatie als in een stacaravan 
maar met de gezelligheid van kamperen in een 
tent. Ideaal voor een gezin met 4 personen of 
lekker ruim met 2 personen. 

Er is een gedeelte waarin een koelkast en 
een uitschuifbare tafel met krukken staan. 
De buitenkeuken vindt u onder de ruime luifel  
met vlonder van 8m2. Verder zijn er 2 vertrekken 
die kunnen worden gebruikt als slaapkamer en  
ook als woongedeelte. 

De Coco Sweets staan op een veld waar u 
veel privé ruimte heeft en ingericht is met een 
gezellige picknickplaats en schommelstoel.

TREKKERSHUTTEN
Er zijn 2 verschillende soorten trekkershutten 
op Meerwijck, een trekkershut STANDAARD en 
een trekkershut PLUS.

TREKKERSHUT STANDAARD: 
De standaard trekkershut is geschikt voor 
2 volwassenen en 2 kinderen. Het bovenbed is 
alleen te bereiken via een trap. 

Het inventaris van de trekkershut STANDAARD: 
tafel, 4 stoelen, keukenblok, gasstel, stapelbed, 
bovenbed en een picknicktafel. 

TREKKERSHUT PLUS:
De trekkershut plus is geschikt voor 
5 volwassenen.

Het inventaris van de trekkershut PLUS: 
tafel, 5 stoelen, keuken met koelkast, 
gasfornuis, afzuigkap, keukeninventaris 
en een picknicktafel.

Verhuurtarieven 2019

Coco Sweet €  56,00

Trekkershut Standaard €  43,50

Tiny house €  50,00

Trekkershut Plus €  56,00

Extra tent €    3,00

Kort verhuur tarieven (per nacht)

De Coco Sweets, de trekkershutten en Tiny Houses dienen voor 10.30 uur te worden 
verlaten, zodat de nieuwe gasten hier na 15.00 uur weer gebruik van kunnen maken. 

Beddengoed dient u zelf mee te nemen of te huren!

Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) €    1,25

Schoonmaakkosten (verplicht, per verhuurperiode) €  12,50

Slagboompas (éénmalig) €    2,00

Extra personen / logees (per persoon, per nacht) €    4,25

Kinderen tot 2 jaar (per persoon, per nacht)    Gratis

Bijkomende kosten

Potten en pannen (per set, per verhuurperiode) €   6,20     

Dekbed, hoeslaken, kussensloop (per set, per verhuurperiode) € 15,00     

Elektrische kachel (per verhuurperiode) €   2,50

Extra auto (per nacht) €   3,00

Hond (aan de lijn / schepje verplicht) €   3,50

Boot (per nacht, niet bij accommodatie) €   3,75

Trailer / jol  (per nacht, niet bij accommodatie) €   2,70

Kinderbedje (per verhuurperiode) €   7,50

Kinderstoel (per verhuurperiode) €   5,20

Extra’s

98

TE HUUR!
HOTTUB
€ 50,00 per dag

€ 75,00 per 2 dagen
U kunt ook gebruik maken van het gezellige, 
kleine maar knusse huisje, de tiny house. 
Ondanks dat die klein is biedt hij wel plaats voor 
5 personen. De tiny house heeft 3 enkele bedden 
en een hoogslaper voor 2 personen, een tafel met 
5 stoelen, een koelkast en een gasfornuis. 
Daarnaast bevindt zich aan de voorzijde een 
vlonderterras (6m2). N
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UW
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Tiny House
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Chalet 4 personen

8

SAFARITENTEN 
(6 PERSONEN)
Avontuurlijk en glamourous kamperen in 
één van onze stoere luxe safaritenten met 
steigerhouten inrichting. Het gevoel van stoer, 
romantiek en comfort. De safaritenten zijn 
geplaatst op een veld met een eigen BBQ 
plaats. 

De safaritenten zijn geschikt voor 6 personen. 
Ze zijn uitgerust met 6 slaapplaatsen, een 
loungebank, tafel met 6 stoelen, een stoer 
keukenblok met koelkast, gasfornuis, 
keukeninventaris, badkamer met wastafel /
toilet en gaskachel.  
Dekbedden en kussens zijn aanwezig.

Huisdieren zijn toegestaan in de safaritenten.
 
CHALETS
 (4 / 6 PERSONEN)
De luxe chalets bieden plaats voor 4/6 personen.  
De chalets zijn van alle gemakken voorzien 
en zeer compleet ingericht met o.a. douche, 
toilet, t.v., kachel, 2/3 slaapkamers (twee-
persoonsbed en 2/4 één-persoons bedden), 
keuken met koelkast en magnetron, zitkamer en 
eetgedeelte. Er is een ruim terras waar u heerlijk 
kunt zitten op het terrasmeubilair.  
Dekbedden en kussens zijn aanwezig. 

In de chalets voor 6 personen is een vaatwasser 
aanwezig.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de chalets.

Verhuurtarieven 2019

Lang verhuur tarieven Safaritent

Lang verhuur tarieven Chalet

Wisseldag in het hoogseizoen voor de Chalets is op vrijdag. De Safaritenten en de 
Chalets dienen voor 10.30 uur te worden verlaten, zodat de nieuwe gasten hier na 
15.00 uur weer gebruik van kunnen maken. 

Bedlinnen dient u zelf mee te nemen of te huren!

Prijs per week

Prijs per week

Periode

Periode

Weekend

Weekend

Midweek

Midweek

Prijs

Prijs

Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) €    1,25

Schoonmaakkosten (verplicht, per verhuurperiode) €  35,00

Slagboompas (éénmalig) €    2,00

Bijkomende kosten

Bedlinnen (per set, per verhuurperiode) €   7,50     

Extra auto €   3,00

Hond (aan de lijn / schepje verplicht) €   3,50

Extra’s (per nacht)
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29/03 - 26/04 €324,00 €211,00
(Uitzondering 

met Pasen)

€216,00

26/04 - 05/05 zie arrangement meivakantie, andere periode in dit tijdvak op aanvraag

06/05 - 27/05 €324,00 €211,00 €216,00

27/05 - 10/06 zie arrangement Hemelvaart/Pinksteren €267,00
(03/06 - 07/06)

10/06 - 08/07 €406,00 €293,00 €299,00

08/07 - 26/08 €565,00 Alleen per week mogelijk

26/08 - 30/09 €324,00 €211,00 €216,00

29/03 - 26/04 €339,00 €216,00
(Uitzondering 

met Pasen)

€236,00

26/04 - 05/05 zie arrangement meivakantie, andere periode in dit tijdvak op aanvraag

06/05 - 27/05 €339,00 €216,00 €236,00

27/05 - 10/06 zie arrangement Hemelvaart/Pinksteren €267,00
(03/06 - 07/06)

10/06 - 05/07 €406,00 €293,00 €299,00

05/07 - 23/08 €679,00 Alleen per week mogelijk

23/08 - 30/09 €339,00 €216,00 €236,00

Pasen 4 dagen (tot 10.30) 19/04 - 22/04 €240,00

Meivakantie 10 dagen (tot 18.00) 26/04 - 05/05 €370,00

Hemelvaart 5 dagen (tot 18.00) 29/05 - 02/06 €349,00

Pinksteren 4 dagen (tot 10.30) 07/06 - 10/06 €324,00

Pasen 4 dagen (tot 10.30) 19/04 - 22/04 €267,00

Meivakantie 10 dagen (tot 18.00) 26/04 - 05/05 €385,00

Hemelvaart 5 dagen (tot 18.00) 29/05 - 02/06 €375,00

Pinksteren 4 dagen (tot 10.30) 07/06 - 10/06 €345,00

vanaf 7 dagen

7%
korting!

vanaf 14 dagen

14%
korting!

vanaf 21 dagen

21%
korting!

vanaf 28 dagen

28%
korting!

Safaritent

Chalet 6 personen

Wisseldag in het hoogseizoen voor de Safaritenten is op maandag. 

Vroegboekactie 2019- Korting alleen bij reservering vooraf- Voor 1 april 2019 boeken- Uitgezonderd Pasen, Meivakantie,   H/P en overige arrangementen- Uitgezonderd Wigwam, Groepenveld,   
 Trekkershut, Tiny House en Coco Sweet

N
IE

UW
!



Groepen

Wigwam

Verhuurtarieven 2019

Groepstarief (met eigen tent) (minimaal 10 personen - per persoon) €    8,00

Groepstarief (gebruik van Mega-Meerwijck groepentent)  
(minimaal 10 personen - per persoon)

€  10,50

Gebruik van overdekt zwembad     Gratis

1-4 personen €  55,00

Extra personen Wigwam (max. 8 personen) €    7,75

Gebruik van overdekt zwembad     Gratis

Hout voor het kampvuur     Gratis

Tarieven Groepenveld (per nacht)

Tarieven Wigwam (per nacht)

Wilt u het eten laten verzorgen door Meerwijck, ook dit behoort tot de mogelijkheden. 
Van ontbijt tot BBQ. Verder zijn er ook vele mogelijkheden voor verhuur. Van kano’s 
tot hottub… Wanneer u een speciale wens heeft , neem dan contact met ons op.

Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) €    1,25

Kinderen tot 2 jaar    Gratis

Toeristenbelasting (per persoon, per nacht) €    1,25

Kinderen tot 2 jaar    Gratis

Schoonmaakkosten (verplicht, per verhuurperiode) €    7,50

Slagboompas (eenmalig) €    2,00

Verhuur Wigwam (per dagdeel = 4 uren) €  55,00

Ieder bezoekend persoon (excl. gebruik zwembad) €    1,50

Gebruik van overdekt zwembad (per persoon) €    1,50

Extra uur Wigwam/Kantine/Overkapping €  12,50

Hout voor het kampvuur    Gratis

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten

Tarieven Wigwam overdag (feestje)

Gebruik van keukenaccommodatie (per nacht) (eigen servies 
/ bestek meenemen)

€ 25,00     

Schoonmaakkosten (verplicht, per verhuurperiode) €    7,50

Picknicktafel (per stuk, per verhuurperiode) €   7,50     

Gebruik koelkast €    2,50

Potten en pannen (per set, per verhuurperiode) €    6,20

Extra tent (per nacht) €    3,00

Kachel €    5,00

Kano’s (per dag) €    7,50

Hottub (per dag / per 2 dagen) €  50,00
€  75,00

Extra’s

Extra’s
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De wigwam is beschikbaar van 26 april tot 29 september 2019 

De Wigwam dient voor 10.30 uur te worden verlaten, zodat de nieuwe gasten hier na 
15.00 uur weer gebruik van kunnen maken.

GROEPENVELD 
Wanneer u met een groep komt betaalt u een 
prijs per persoon i.p.v. per plaats.  De groep 
dient uit minimaal 10 personen te bestaan. 
Het is mogelijk om de groepstent, 
picknicktafels, de keukenaccommodatie en 
de overkapping bij de kantine erbij te boeken. 

Het groepenveld is op korte afstand van het 
sportveld, free-gameveld en de tennisbanen 
waar u als groep leuke wedstrijden of andere 
evenementen kunt organiseren.
 

WIGWAM
Het veld genaamd Dondersplekkie biedt 
gelegenheid om te overnachten in een Wigwam, 
waar u back to basic verblijft. Tevens heeft u 
de beschikking over een eigen toilet en saloon 
(deze is ingericht als buitenkeuken). Slapen op 
een veldbed, zitten op een geitenkrukje en in de 
avonduren genieten van een kampvuur… 

De wigwam is niet alleen om in te overnachten. 
Ook is het mogelijk om hier uw verjaardag te 
komen vieren, of voor een andere gelegenheid. 
Er zijn veel mogelijkheden dus mocht u een 
speciale wens hebben kunt u contact met ons 
opnemen of u kunt een kijkje nemen op onze 
website 

   kinderfeestjemeerwijck.nl

Samen… met elkaar
Strand, bos en water… een unieke locatie…
Alle faciliteiten aan boord…. Kortom een 
perfecte plek om samen… met elkaar naar 
toe te gaan! 

Wilt u met vrienden, familie, een school of 
vereniging als groep komen kamperen? 
Meerwijck heeft een speciaal groepenveld 
waar u samen kunt staan. Het groepenveld 
is een veld met 11 plaatsen, beschikt over 
een eigen sanitairgebouw, ligt ver van de 
overige toeristische velden zodat u geen 
‘last’ heeft van elkaar.



Jaarplaatsen (strandkant – 120 m2)

SEIZOEN- EN JAARPLAATSEN
Het is ook mogelijk om een half jaar  door te 
brengen bij Meerwijck als vakantieverblijf.  

De tarieven voor seizoen- en jaarplaatsen zijn 
incl. B.T.W. , 1 tent of (sta)caravan, 1 slaaptent 
(4m2), 1 auto, elektriciteit tot 180 kw/H en 8 m3 
water. Het meerverbruik wordt verrekend tegen
 € 0,48 Kw/H en € 3,83 per m3 water aan de 
hand van opgenomen meterstanden. 
Het water / elektra wordt begin oktober 
afgesloten gelijktijdig met opname van de 
meterstanden. Douchen, gebruik van warm 
water, een hond en het gebruik van het overdekt 
zwembad is bij de prijs van seizoen- en 
jaarplaatsen inbegrepen.

De seizoen- en jaarplaats tarieven zijn 
gebaseerd op gezinsgebonden / thuiswonende 
familieleden.  

Seizoen- en jaarplaats tarieven 2019

Toeristenbelasting (tot 2 personen) €  67,50

Toeristenbelasting (vanaf 3 personen en meer) €116,25

Bijkomende kosten

Extra auto € 60,00

Loge seizoen- / jaarplaats (per persoon per nacht / excl. toerbel.) €   4,25

Loge seizoen- / jaarplaats (per persoon  per seizoen) € 80,00

Plaatsen / verplaatsen boot / (sta)caravan (per uur) € 75,00

Elektriciteit in winterseizoen (excl. stroomverbruik) € 57,00

Extra’s
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Seizoen- en jaarplaatsen (bloemen-, vogelkant en haven – 100 m2)

Seizoenplaats met toercaravan of tent 29/03/2019-29/09/2019 €1550,00

Jaarplaats met toer- of stacaravan 01/01/2019-01/01/2020 €1740,00

Winterstalling 29/09/2019-27/03/2020 €  190,00

Jaarplaats met stacaravan 01/01/2019-01/01/2020 €2145,00

Jaarplaats met stacaravan langs het 
Drents Diep (nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)

01/01/2019-01/01/2020 €2520,00

Jaarplaats met stacaravan langs het 
Drents Diep (nr. 4)

01/01/2019-01/01/2020 €2585,00

BETALINGSCONDITIESDe nota voor de seizoen- en jaarplaatsen 
worden voor 2 januari 2019 verzonden.  
Wij bieden u de mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen. De betalingen dienen 

dan ook uiterlijk te zijn voldaan op de data 
hieronder vermeld bij Camping  Meerwijck.Eerste termijn moet betaald zijn voor 

15 januari 2019

Tweede termijn moet betaald zijn voor
15 maart 2019

Derde termijn moet betaald zijn voor 
1 mei 2019

Langer verblijf op Meerwijck… ook leuk!
Bevalt het u goed op onze camping en wilt u graag vaker 
terugkomen of een langere periode blijven? 

Dat kan! Meerwijck biedt u de mogelijkheid hier een heel 
seizoen of jaar te staan met een toer- of een stacaravan.

Tarieven Seizoen- en jaarplaatsen

15
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BOOTLIGPLAATSEN JACHTHAVEN
U kunt de boot meenemen wanneer u hier bent 
voor een vakantie maar het is ook mogelijk om 
een ligplaats voor alleen uw boot te reserveren 
voor het hele seizoen.

Camping Meerwijck heeft een eigen jachthaven 
met een boothelling. De jachthaven biedt plaats 
aan 250 boten.

Seizoen- en jaarplaats tarieven 2019

Nr. 1 4,50 x 1,75 €182,00

Nr. 2 t/m 18 (zonder steiger) 5,00 x 2,00 €182,00

Nr. 23 (zonder steiger) 5,00 x 2,00 €188,50

Nr. 24 t/m 42 5,00 x 1,90 €188,50

Nr. 1 4,50 x 1,75 €236,00

Nr. 2 t/m 12 5,00 x 2,00 €268,50

Nr. 13 5,00 x 2,00 €309,00

Nr. 14 t/m 24 5,00 x 1,90 €268,50

Nr. 1 6,00 x 2,50 €309,00

Nr. 2 t/m 12 6,00 x 2,50 €268,50

Nr. 13 7,00 x 2,70 €283,00

Nr. 14 t/m 22 7,00 x 2,70 €322,00

Nr. 23 7,00 x 3,00 €350,00

Seizoenplaats trailer 29/03/2019-29/09/2019 €  86,00

Winterplaats trailer / boot 29/09/2019-27/03/2020 €  86,00

Ligplaats boot in passantenhaven (incl. 2 personen / elektra) €  15,50

Extra personen €    4,25

Nr. 1, 2 5,00 x 2,00 €203,00

Nr. 3 5,00 x 2,00 €188,50

Nr. 4 t/m 20 5,00 x 2,00 €203,00

Nr. 21 t/m 23 6,00 x 2,50 €263,50

Nr. 24 t/m 36 6,00 x 2,50 €268,50

Nr. 1 t/m 6 7,00 x 2,50 €300,50

Nr. 7 t/m 11 7,00 x 2,60 €313,00

Nr. 12 t/m 15 7,00 x 3,00 €350,00

Nr. 16 t/m 21 7,00 x 2,50 €300,50

Nr. 22 t/m 26 7,00 x 2,60 €313,00

Nr. 27 t/m 30 7,00 x 3,00 €350,00

Nr. 1 t/m 13 7,00 x 3,03 €353,00

Nr. 1 t/m 13 4,50 x 1,75 €205,00

Nr. 1 t/m 10 7,00 x 2,75 €315,00

Jollensteiger (op de kant) €141,00

Tarieven Bootligplaatsen seizoen jachthaven
Steiger A Afmeting (m) Prijs

Steiger F Afmeting (m) Prijs

Steiger G Afmeting (m) Prijs

Steiger B Afmeting (m) Prijs

Steiger C Afmeting (m) Prijs

Steiger D Afmeting (m) Prijs

Steiger E Afmeting (m) Prijs

Steiger H Afmeting (m) Prijs

Extra’s

Passantenhaven 2019 (per nacht)

* Maakt u gedeeltelijk gebruik van een seizoenplaats, dan betaalt u het gehele bedrag. 
* Het gebruik van de trailerhelling is voor gasten van Camping Meerwijck gratis. 
* U dient uw boot en trailer in de haven neer te leggen, niet bij uw standplaats. 
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VAKANTIE... MET DE 
BOOT IS OOK MOGELIJK!
Meerwijck ligt aan het Zuidlaardermeer, 
dus wanneer u een boot heeft kunt u deze 
meenemen en het varen en kamperen 
combineren. Kamperen en bootje varen is 
toch een perfecte vakantie.

PASSANTENHAVENOok wanneer u als passant komt met de 
boot kunt u overnachten aan het Drents Diep. 
U kunt dan gebruik maken van het comfort 
en de faciliteiten van de camping. In de passantenhaven heeft u beschikking 

over 6 ampère stroom.
U dient zich bij aankomst te melden bij de receptie. 
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