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Tarieven Camping Lagewald 2023 
 
Prijzen per nacht*, inclusief toeristenbelasting á €1,03 p.p.p.n. en voorzieningen 

douche- en toiletgebruik, warm water, 6 ampère elektra, loospunt chemisch toilet, watertappunt, fietsenstalling met oplaadpunten,  
gebruik koelkast / vriezer / magnetron en WIFI (minimale verblijfsduur van 2 nachten).  
 

* Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse (15-22 juli) geldt een week-arrangement met bijbehorend tarief, neem contact op voor meer informatie.  

   Tijdens de Hemelvaart/Pinksteren geldt ook een vast arrangement (HEPI-arrangement) met bijbehorend tarief, zie hieronder. 

 

HEPI arrangement*: 17 mei t/m 30 mei 2023 
Inclusief verblijf van 13 nachten (Hemelvaart/ Pinksteren), toeristenbelasting á €1,03 p.p.p.n. en voorzieningen. 
Aankomst op woensdag 17 mei tussen 13u en 21u, vertrek op maandag 29 mei tussen 10u en 22u of dinsdag 30 mei vóór 11u. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*In deze periode geldt voor alle kampeerplaatsen het Hemelvaart/Pinksteren-arrangement. Uiteraard is aankomst vóór 17 mei of vertrek  

  ná 30 mei ook mogelijk, u betaalt voor deze extra nachten dan ons reguliere tarief. Als u het HEPI-arrangement boekt maar niet alle dagen  
  aanwezig kunt zijn, geen probleem, uw object blijft op uw kampeerplaats staan. 

 

Maandprijs Camping: Verblijf van een hele maand (30 nachten), tegen een vast tarief.  
Prijzen per maand*, inclusief toeristenbelasting á €1,03 p.p.p.n. en voorzieningen 
 

 Apr Mei - Aug Sept - Okt 

Object met 1 á 2 personen (Camper of Caravan/ Tent/ Vouwwagen met auto) €650 €700 p.m. €650 p.m. 

Extra persoon (incl. toeristenbelasting) €220 €230 p.m. €220 p.m. 

Extra parkeerplaats (auto, motor, aanhanger, …) €40 €50 p.m. €40 p.m. 

Huisdier (maximaal 2 per boeking) €60 €70 p.m. €60 p.m. 
 

*Er zijn geen seizoen-plaatsen aanwezig op onze camping, maar de maandprijs is een aantrekkelijk alternatief voor een lang verblijf op uw favoriete 

campingplaats. U kunt maximaal 2 maanden achtereenvolgens verblijven. ‘Uw maand’ start op elke gewenste datum (behalve op zondag), en duurt  
30 nachten. Als ‘uw maand’ verschillende maandprijzen doorkruist, hanteren wij de hoogste maandprijs. 
 

** I.v.m. de actuele energiecrisis in Nederland kunnen wij prijswijzigingen gedurende seizoen 2023 helaas niet uitsluiten. Heeft u al 

gereserveerd, dan geldt uiteraard de prijs op uw reserveringsbevestiging. Kosteloos annuleren blijft ook mogelijk voor kampeerders. 

 
Object met 1 persoon (Camper of Caravan/Tent/Vouwwagen met auto) 

April  Mei - Aug Sept -Okt 

€22 €24 €22 

Object met 2 personen (Camper of Caravan/ Tent/ Vouwwagen met auto) €24 €26 €24 

Extra persoon (incl. toeristenbelasting) €8 €8 €8 

Extra parkeerplaats (auto, motor, aanhanger, …) €2 €2 €2 

Huisdier (maximaal 2 per boeking) €2,50 €2,50 €2,50 

Bijzettent (alleen in overleg) €8 €8 €8 

Trekkerstent + 1 persoon (alleen op doorreis, te voet of met fiets, 1 nacht) €15 €15 €15 

Trekkerstent + 2 personen (alleen op doorreis, te voet of met fiets, 1 nacht) €20 €20 €20 

Camper of Caravan 1 nacht 1 á 2 personen 
(alleen bij voldoende beschikbaarheid en in overleg, online reserveren niet mogelijk) 

€35 €35 €35 

Object met 1 á 2 personen (Camper of Caravan/ Tent/ Vouwwagen met auto) €330 

Extra persoon €110 

Extra parkeerplaats (auto, motor, aanhanger, …) €25 

Huisdier (maximaal 2 per boeking) €30 

Bijzettent (alleen in overleg) €100 
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Tarieven Vakantiewoningen Lagewald 2023 

 
Prijzen per nacht* (minimale verblijfsduur van 3 nachten.)  

Aankomst tussen 15u en 18u, vertrek vóór 11u.  
Inclusief toeristenbelasting á €1,63 p.p.p.n, beddengoed en keukenlinnen. 
 

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag   

                                        1 - 2 personen €110 p.n. 

                                        3 - 4 personen €130 p.n. 

Vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen*  

                                        1 - 2 personen €130 p.n. 

                                        3 - 4 personen €150 p.n. 

Bijkomende kosten per boeking  

                                        Reserveringskosten €10 

                                        Schoonmaak €40 

Optie   

                                        Handdoekenpakket €10 p.p. 

Borg (Bij aankomst contant betalen!)  

Teruggave bij vertrek, mits de woning netjes is achtergelaten en er geen gebreken zijn. 
€50 

 

* Vrijdag 14 april t/m dinsdag 18 april (Pasen). Woensdag 26 april t/m vrijdag 28 april (Koningsnacht /-dag).  

  Woensdag 17 mei t/m zondag 21 mei (Hemelvaart). Vrijdag 26 mei t/m dinsdag 30 mei (Pinksteren). 

* Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse van 15 juli t/m 22 juli geldt een weekarrangement met bijbehorend tarief. Neem contact op voor meer informatie. 

 
** I.v.m. de actuele energiecrisis in Nederland kunnen wij prijswijzigingen gedurende seizoen 2023 helaas niet uitsluiten.  

Heeft u al gereserveerd, dan geldt uiteraard de prijs op uw reserveringsbevestiging. 

 

 

Reserveer* makkelijk via de ‘home’ pagina 

van onze site, u ontvangt dan vrijwel direct 

een bevestiging via mail. 

 

Heeft u vragen of wilt u overleggen, mail 

info@campinglagewald.nl  

 

of bel ons via 024-3971269  

 

Graag tot ziens!    

Paul en Anke, Willy en Yvonne 

 

 

* Reserveren voor seizoen 2023 is mogelijk vanaf januari 2023 
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