
 

Bijkomende kosten: 

 
Verplichte eindschoonmaak  35,00   (weekend) 
                                                      *niet bij dubbel chalet                                          

Het chalet dient opgeruimd   45,00   (week)  
en bezemschoon te worden   
achtergelaten. 
 

Reserveringskosten  15,00 
 
Annuleringsverzekering  aanbevolen 
 

Waarborg    100,00 

Binnen 2 weken na vertrek  

retour gestort. 

 

Campingkosten   4-10 jr. : 2,75/2,00 

Vanaf 4 jaar, af te rekenen    >11jr.: 3,75/3,00 

bij de receptie. Prijzen p.p.p.d. 

mei t/m augustus/voor-en naseizoen 

inclusief toeristenbelasting 

 

Borg toegangskaart Camping 1 parkeerplaats bij  

Af te rekenen bij de receptie  de chalet. 

van de Holle Poarte. 

 

Servicepakket:    

Huren van bedlinnen en handdoeken:  
Bedlinnen   7,50 p.p.p. pakket 
Handdoekenpakket  7,50 p. pakket 
Keukendoekenpakket  5,00 p. pakket 
 
Betalingswijze: 
Binnen 1 week na dagtekening van het contract ontvangen wij 
50% van de nota, het restant van de nota 4 weken voor 
ingang van de huurperiode 
 
 

 Tijdens de weekenden van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 

kunt u alleen een arrangement van minimaal 4 overnachtingen 

huren. We hanteren normale tarieven. 

 Tijdens het hoogseizoen verhuren wij de chalet per week, 

van zaterdag tot zaterdag.  

 Aankomst na 15:00 uur, vertrek voor 10:00 uur.  

 Tarieven zijn inclusief gas,water en electra 
 Bedlinnen en handdoeken zelf meenemen of huren  

 
 
 

 
 

Houdt u van het kampeergevoel, maar dan 
graag met wat meer luxe? 
 
Een chalet is dan een heerlijk alternatief:  
 
 
 
Camping De Holle Poarte ligt direct aan het IJsselmeer. U kunt hier 
genieten van een heerlijk strand,  een gezellige boulevard met 
winkeltjes, restaurantjes en gezellige terrassen. Door het ondiepe 
water is het een ideale plek voor sporters en kleine kinderen! 
 
Op het strand kunt u surfspullen kopen en-of huren en zijn er 
mogelijkheden surflessen te nemen. Buiten het seizoen kunt u hier 
ook kitesurfen. 
 
In het hoogseizoen is er een recreatieteam actief, er is veel te 
beleven op deze gezellige camping. Bovendien is alles wat u verder 
nodig heeft voor een prettige vakantie op de camping aanwezig: er 
is een ruim gesorteerde supermarkt, die ook op zondag open is, 
een drogisterij, slijterij, een wasserette en pinautomaat. Op het 
park is  WIFI aanwezig (tegen betaling). 
 
Alle chalets die wij verhuren zijn compleet ingericht en standaard 
uitgerust met tv en digitale satelliet-ontvangst. De meeste staan 
aan het water en bieden  u veel privacy.  Sommige chalets  zijn 
uitgerust met een roeibootje. 
  
Hebben we u een beetje in de stemming gebracht?  Breng dan 
even een bezoekje op onze website voor alle informatie en 
aanbiedingen! 
 
We wensen u alvast een fijne vakantie en hopen tot ziens! 
 
ChaletSpecial 
Bemiddeling in chaletverhuur 
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Strandchalet “Zoet” 

(C109F)                    
4 p. Aan het water, 
veel privacy! 150 m. 
van strand. 
Incl. roeibootje!  

2 slaapkamers: 1x 2pers.boxspring, 1x stapelbed.    
Huurprijs p/wk:  H: 535,00 //   L: 290,00 

 
Strandchalet “C109B   

4 p. Aan het water, veel 
privacy!  op 150 m. van 
strand. 
Incl. roeibootje! 
 

3 slaapkamers: 1x 2pers.bed 2x stapelbed.    
Huurprijs p/wk:  H: 535,00 //   L: 290,00 
 

 
 

 
Strandchalet  GK 250                                                            

4 p. Direct aan het strand!          
 

      2 badkamers met toilet,  1 met douche. 2 slpkamers: 1x 2pers. en 2x 1P 
      Huurprijs p/wk.:  H: 515,00  //  L:  320,00 

 
                                                               
  

 
Strandchalet  GK 252 

6 p. Direct aan het strand!  
 

     3 slaapkamers:1x 2pers. en 2 slpkmrs met elk 1 xstapelbed  
     Huurprijs p/wk.:  H: 545,00  //  L:  295,00 

 
                                                            
 
 

Strandchalet  T32  

6 p. Comfortabele, ruime, 
omheinde  chalet ah water. 

     2 slaapkamers: 1x2pers. en 1x met 2 stapelbed.   Inc. Roeibootje! 
     Huurprijs p/wk.:  H: 545,00  //  L:  295,00 
 

                                                              
 
  
  
Strandchalet  T30 

4 p. Aan het water,zonnig 
      2 slaapkamers: 1x 2pers. en 1x 1 stapelbed. Met loungeset op terras 
 Huurprijs p/wk:  H: 535,00  //   L:  290,00  
 
 
 
 

 
     
Strandchalet  T29                                                             
4 p. Aan het water, 
zonnig en met loungeset  
op terras 
 

2 slaapkamers: 1x 2pers. en 2x 1persoons bed. Seperaat toilet 
 Huurprijs p/wk:  H: 535,00  //   L:  290,00  
 
 

 
  

Strandchalet  T45                                                             
6 p. ruime chalet  
omheinde tuin.        
       

       2 slaapkamers: 1x2pers. en 1x met 2 stapelbed. Incl fietsen!       
       Huurprijs p/wk.:  H: 485,00  //  L:  285,00 

 
 

 
Strandchalet   K33                                                          
4p. Eenvoudige chalet  
op ca 200 m. van  strand. 
 

2 slpkamer: 1x  2p. bed +1x stapelbed. Omheinde tuin 
Huurprijs p/wk:  H: 355,00  //   L: 190,00 
 

  
 
 
Strandchalet   K29                                                        
5p. Leuke chalet op ca 
200 m. van  strand. 

2 slaapkamers: 1x 2persoons en 1x1 stapelbed+1 pers.bed 

 Huurprijs p/wk:  H: 465,00  //   L: 265,00 

 
  
 

Strandchalet   K27                                                         
4p. Leuke chalet op ca 
200 m. van  strand. 

 
2 slaapkamers: 1x 2persoons en 1x1 stapelbed. Inclusief surfmateriaal! 
Huurprijs p/wk:  H: 465,00  //   L: 265,00 
 
 
 

Voor aktuele aanbiedingen kijkt u 
a.u.b. even op onze website! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Strandchalet U24                                                        
5 p. Comfortabele chalet 
 met was-& afwasmachine.     
       

3 slaapkamers: 1x 2pers. 1x stapelbed+1x1-pers. 
      Huurprijs p/wk:  H: 495,00  //   L:  290,00  
 

       
 

 
Strandchalet  U37                                                         
5 p. Ruime chalet ah water. 
Incl. roeibootje! 

     2 slaapkamers: 1x 2persoons en 1x stapelbed+ 1persoonsbed. 
     Huurprijs p/wk:  H: 535,00  //   L:  285,00 
 

 

 
 
Strandchalet  U34 
5-6p. Dubbele chalet, omheind  

wordt nog afgebouwd, foto`s volgen   
   3 slaapkamers: 1 met 2p bed, 1 met stapelbed, 1x enkelbed. 
   Huurprijs: pwk:  H: 495,00  //   L:  2310,00   
 

 
 
 

 
Strandchalet U52                                                        
5 p. Comfortabele chalet 

     2 s laapkamers: 1x 2pers. 1x 2 eenpers.bedden. Met Airco! 
     Huurprijs p/wk:  H: 495,00  //   L:  290,00   
        

 
 
 
Strandchalet  V5                                                            
4 p. Smaakvol, omheinde  
 chalet ah water 

     2 slaapkamers: 1x 2per. en 1   met stapelbed. 
     Huurprijs p/wk:  H: 485,00  //   L:  260,00   

            
 
 
Strandchalet  D157b                                                        
4 p. Omheinde  chalet,  
dicht bij het strand! 
 

2 slaapkamers: 1x 2per. en 1met 2x 1persoonsbed. 
Huurprijs p/wk:  H: 425,00  //   L: 260,00 


