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Reserveren
Reserveren is mogelijk per telefoon, e-mail of via onze 
website. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Wij 
accepteren alle camping kortingskaarten.

Betaling
Wij vragen een aanbetaling van 50% van de huur en de 
verplichte bijkomende kosten. De aanbetaling dient binnen 7 
dagen na de reserveringsbevestiging te worden betaald. De 
overige 50% dient een week voor aankomst betaald te zijn.

Annulering
De annuleringskosten bij annulering binnen een maand voor 
aankomst bedragen 50% van de totale reissom. Annuleer je 
binnen een week voor aankomst dan zijn de kosten 100% 
van de reissom. Wij hanteren de Recron voorwaarden. 
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Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen



Comfortplaats Supercomfortplaats Camperplaats

100 tot 150 m2  

80 tot 100 m2 

10 ampère stroom   

Privé-sanitair (douche en WC) 

Gebruik van water en afvoer   

Gebruik van (verwarmd) toiletgebouw   

1 auto  

1 tent of caravan  

1 bijzet-tent  

1 camper 

Ben je op doorreis en kom je laat aan? We hebben bij receptie nog voor de slagboom een camperzuil met stroom en
water voor €10,00 per 24 uur. Mocht je de volgende dag besluiten toch langer te willen blijven dan zijn er, naast normale 
comfortplaatsen, ook verharde camperplaatsen op ons terrein beschikbaar.

Tarieven per nacht

Prijzen voor 2 personen, per nacht. Comfortplaatsen aankomst na 12.00 uur en vertrek voor 12.00 uur. Supercomfortplaatsen aankomst na 
12.00 uur en vertrek voor 11.00 uur. Verplichte bijkomende kosten: €1,20 toeristenbelasting per persoon, per nacht (incl. milieuheffing).

Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Comfortplaats € 22,00 € 25,00 € 27,00

Supercomfortplaats € 35,00 € 37,00 € 40,00

Camperplaats € 22,00 € 25,00 € 27,00

Kamperen

Op enkele plaatsen is een TV aansluiting (CAI) aanwezig, deze staan vermeld op onze plattegrond.

Extra bij te boeken Prijs

Kinderen tot 1 jaar gratis

Extra persoon per persoon, per nacht € 4,00

Huisdier per dier, per nacht (max 2 dieren toegestaan) € 3,00

Bezoekers overdag per persoon, per dag € 2,50

Bezoekers overnachting per persoon, per nacht € 5,00 

Voorkeursboeking € 5,00

Bezet houden plaats zonder personen per nacht € 10,00

Late check-out vertrek na 12.00 uur (in het hoogseizoen niet altijd mogelijk) € 10,00

Vroege check-in voor 12.00 uur indien mogelijk € 5,00



* Seizoensplaatsen zijn inclusief 500 kWh, verbruik hierboven wordt in rekening gebracht (€ 0,85 per kWh).

Deze arrangementsprijs is incl. 4 personen, 1 auto, 1 tent, caravan of camper, en de toeristenbelasting. Bij deze arrangementen is geen extra korting mogelijk met 
bijvoorbeeld de ACSI Card.

Comfortplaats Supercomfortplaats Camperplaats

Pasen (15 april - 19 april) € 135,00 € 165,00 € 135,00

Hemelvaart (25 mei - 30 mei) € 165,00 € 225,00 € 165,00

Hemelvaart en Pinksteren (25 mei - 7 juni) € 295,00 € 395,00 € 295,00

Pinksteren (3 juni - 7 juni) € 145,00 € 185,00 € 145,00

Nazomerarrangement (29 augustus - 2 oktober) € 435,00 € 625,00 € 435,00 

Seizoensplaats (1 april - 2 oktober) € 1700,00 

Arrangementen

Kamperen

Safaritenten

Safaritent  
5 personen

Safaritent  
7 personen

Safaritent  
8 personen

1 slaapkamer met 2-persoonsbed   

1 slaapkamer met 1 stapelbed en een 1- persoonsbed  

1 slaapkamer met 2 stapelbedden 

1 bedstee met 2 persoonsbed  

Voorzien van bedlinnen   

Ruime woonkamer met TV   

Keuken met koelkast, koffiezetapparaat, kookplaat en magnetron   

Badkamer met toilet, douche en wastafel   

Elektrisch kacheltje (op aanvraag)   

Terras onder de luifel met loungeset   

Picknicktafel in het gras naast de tent   

Tarieven Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Safaritent 5 personen (week) € 450,00 € 575,00 € 700,00

Safaritent 5 personen (weekend of midweek) € 250,00 € 325,00 € 400,00

Safaritent 7 personen (week) € 550,00 € 675,00 € 800,00

Safaritent 7 personen (weekend of midweek) € 350,00 € 425,00 € 500,00

Safaritent 8 personen (week) € 550,00 € 675,00 € 800,00

Safaritent 8 personen (weekend of midweek) € 350,00 € 425,00 € 500,00

Prijzen zijn incl. eindschoonmaak, bedlinnen, WiFi en welkomstpakket. Wisseldagen zijn op maandag of vrijdag. Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.



Safaritent 5 personen Safaritent 7 personen Safaritent 8 personen

Pasen, 4 nachten (15 april - 19 april) € 325,00 € 375,00 € 375,00

Hemelvaart, 5 nachten (25 mei - 30 mei) € 425,00 € 525,00 € 525,00

Pinksteren, 4 nachten (3 juni - 7 juni) € 400,00 € 500,00 € 500,00 

Prijs

Huisdier per dier, per nacht (max. 1 hond toegestaan) € 3,00

Extra schoonmaakkosten verplicht bij verblijf huisdier € 10,00

Badlinnen pakket (1 grote en 1 kleine handdoek per persoon) € 6,00

Huishoudpakket (1 theedoek, 1 keukenhanddoek en 1 vaatdoek) € 3,00

Kinderstoel en kinderbox per verblijf € 5,00

Campingbedje per verblijf, excl. beddengoed € 8,50

Extra bij te boeken

Verplichte Arrangementen

Deze arrangementsprijs is incl. toeristenbelasting, lakenpakketten en schoonmaakkosten.

Prijs

Toeristenbelasting per persoon, per nacht (incl. milieuheffing) € 1,20

Reserveringskosten € 15,00

Bijkomende verplichte kosten

Safaritenten

Volledig ingerichte tunneltent

Houden jullie van kamperen, maar willen jullie geen gesleep met spullen of ruzie om de 
haringen? Onze volledig ingerichte Tunneltent is dan een echte uitkomst. De tent is ruim 
opgezet, heeft 3 slaapruimtes en biedt plek voor 4 á 5 personen. De tent is voorzien van 
een volledig ingerichte campingkeuken met koelkast. Zowel binnen als buiten onder de 
luifel is een fraaie zitplek voor heerlijke zomeravonden. Is het even wat fris? Warm de tent 
dan snel op met een elektrische kachel.  Het sanitair is op loopafstand.

Tarieven per nacht Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Volledig ingerichte tunneltent € 60,00 € 75,00 € 85,00

 5 x 1 persoons bedden incl. dekbedden en kussens

 Tafel en stoelen

 Koelkast

 Campingkeuken met alle benodigdheden

 Complete bestek-en serviesset

 Koffiezetapparaat

 Waterkoker

 Verlichting

 Optioneel beddengoed bij te boeken



Toe aan een heerlijke vakantie met luxe? Dan bent u bij Camping Sevink Molen aan het juiste adres. Deze luxe vakantie 
woning is geschikt voor 6 personen en van alle gemakken voorzien! Denk aan een sauna, airco, 3 slaapkamers en 2 
badkamers. Daarnaast beschikt de woning over een ruime tuin met loungebanken. De luxe woning ligt direct aan de oever 
van het prachtige recreatiegebied ’t Hilgelo. Op loopafstand van het restaurant en speeltuin. 

Tarieven Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Week € 475,00 € 650,00 € 900,00

Weekend of midweek € 350,00 € 425,00 € 550,00

Prijzen zijn incl. eindschoonmaak, bedlinnen, gas, water en licht, WiFi en welkomstpakket.
Wisseldagen zijn op maandag of vrijdag. Aankomst na 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur. 

Extra bij te boeken Prijs

Huisdier per dier, per nacht (max. 1 hond toegestaan) € 3,00

Extra schoonmaakkosten verplicht bij verblijf huisdier € 10,00

Badlinnen pakket (1 grote en 1 kleine handdoek per persoon) € 6,00

Huishoudpakket (1 theedoek, 1 keukenhanddoek en 1 vaatdoek) € 3,00

Verplichte Arrangementen Prijs

Pasen, 4 nachten (15 april - 19 april) € 600,00

Hemelvaart, 5 nachten (25 mei - 30 mei) € 675,00

Pinksteren, 4 nachten (3 juni - 7 juni) € 625,00 

Deze arrangementsprijs is incl. toeristenbelasting, lakenpakketten en schoonmaakkosten.

Prijs

Toeristenbelasting per persoon, per nacht (incl. milieuheffing) € 1,60

Reserveringskosten € 15,00

Bijkomende verplichte kosten

Luxe vakantiewoning
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Deze prachtige verandachalets, compleet ingericht voor 6 personen. De chalet beschikt 
over 3 slaapkamers, een badkamer, keuken met vaatwasser, ruime living en een mooie 
veranda. Deze ruime chalet is voorzien van een CV installatie en een airco! Het hele jaar 
door genieten! Het veld ligt vlakbij het Hilgelo en heeft een leuk speeltuintje voor de 
deur. Ideaal voor een vakantie in eigen land.

*Let op Huisdieren niet toegestaan.

Verandachalet

Tarieven Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Week € 425,00 € 595,00 € 850,00

Weekend of midweek € 325,00 € 395,00 € 500,00

Prijzen zijn incl. eindschoonmaak, bedlinnen, gas, water en licht, WiFi en welkomstpakket.
Wisseldagen zijn op maandag of vrijdag . Aankomst na 15.00 en vertrek voor 10.00 

Extra bij te boeken Prijs

Badlinnen pakket (1 grote en 1 kleine handdoek per persoon) € 6,00

Huishoudpakket (1 theedoek, 1 keukenhanddoek en 1 vaatdoek) € 3,00

Verplichte Arrangementen Prijs

Pasen, 4 nachten (15 april - 19 april) € 525,00

Hemelvaart, 5 nachten (25 mei -30 mei) € 625,00

Pinksteren, 4 nachten (3 juni - 7 juni) € 550,00 

Deze arrangementsprijs is incl. toeristenbelasting, lakenpakketten en schoonmaakkosten.

Prijs

Toeristenbelasting per persoon, per nacht (incl. milieuheffing) € 1,60

Reserveringskosten € 15,00

Bijkomende verplichte kosten



Prijs

1 dag € 2,50

2 dagen € 5,00

3 dagen € 7,50

4 dagen € 10,00

1 week € 15,00

2 weken € 25,00

1 maand € 40,00

6 maand €100,00 

1 jaar €150,00 

Openingstijden Laagseizoen Middenseizoen Hoogseizoen

Receptie Dagelijks van 10.00-16.00 uur Dagelijks van 8.30-17.00 uur Dagelijks van 8.30-17.00 uur,
vrijdags tot 20.00 uur

Campingwinkel  
(voor verse broodjes, kranten)

Zaterdag en zondag 
van 10.00-16.00 uur Dagelijks van 8.30-17.00 uur Dagelijks van 8.30-17.00 uur

vrijdags tot 20.00 uur

Grillrestaurant Dagelijks vanaf 10.00 uur Dagelijks vanaf 10.00 uur Dagelijks vanaf 10.00 uur

Pannenkoekenrestaurant Dagelijks vanaf 10.00 uur Dagelijks vanaf 10.00 uur Dagelijks vanaf 10.00 uur

Avonturenpark Dagelijks vanaf 10.00 uur
 Dagelijks vanaf 10.00 uur Dagelijks vanaf 10.00 uur

Strandpaviljoen Gesloten Bij mooi weer vanaf 12.00 uur Bij mooi weer vanaf 12.00 uur

Verhuur Prijs per dag  (09.00 - 17.00) Prijs per week

Gewone fiets € 10,00      € 60,00

Kinderfiets € 10,00 € 60,00

Elektrische fiets (vooraf bestellen) € 20,00 

Kinderzitje (voor op de fiets) € 5,00

Diverse skelters € 10,00

SUPboard (incl. peddel) € 10,00 per 1,5 uur

Elektrische Familiefiets (5 personen) € 40,00 per dagdeel

Voor het huren van fietsen kun je je het beste minimaal 1 dag van te voren melden bij de receptie. We zorgen dan dat de fietsen op het door jou gekozen moment klaarstaan.

WiFi (per 3 gebruikers)

Openingstijden en faciliteiten

Elektrische 
Familiefiets

In het hoogseizoen 1 extra gebruiker gratis, gedurende het verblijf. 

 Gedurende het hele jaar

 Vanaf 150 m2 (veld Roede)

 Inclusief 4 personen

Jaarplaatsen



Prijs

Toeristenbelasting incl. milieuheffing € 215,00

Elke volgende persoon vanaf 1 jaar  € 65,00

Huisdier (max. 2 honden toegestaan) € 30,00

Water per m3, incl. rioolrecht € 5,20

Gas per m3 € 4,50

Elektra per kWh € 0,85

Doorgeslagen zekering per stuk € 5,00

Eenmalige aansluitkosten water € 125,00

Eenmalige aansluitkosten gas € 350,00

Reservering nieuwe jaarplaats € 150,00

Vergoeding bij verhuur aan derden per jaar € 200,00

Gebruik wasmachine incl. wasmiddel € 5,00

Gebruik wasdroger € 3,00

Gebruik sanitair gebouw per jaar € 200,00

Prijs

Jaarplaats vanaf 150 m2 € 1830,00

Jaarplaats vanaf 225 m2 € 2480,00

Jaarplaats vanaf 300 m2 € 3160,00

Overige kosten

Let op: (sta)caravans of chalets mogen niet ouder zijn dan 10 jaar.
Munten voor de wasmachine en droger zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

Inclusief 4 personen

Tarieven

Jaarplaatsen

Sanitairgebouw
Indien jullie gebruik wensen te maken van de 
sanitairgebouwen dan kan per jaar een pasje gekocht 
worden. Informeer bij de receptie voor de actuele 
prijzen en mogelijkheden.

Auto
Per plaats is 1 auto toegestaan, deze dient op de 
plaats geparkeerd te worden. 

Bijgebouwen
Naast de caravan mag 1 bijgebouw neergezet 
worden. Deze mag niet groter zijn dan 10m2.

Bouwen/verbouwen
In het seizoen van 1 april tot 1 oktober mag er niet 
gebouwd/verbouwd worden. i.v.m. overlast overige 
kampeerders. 

Onderverhuur
Indien jullie de caravan aan derden verhuren dient 
hiervoor een bedrag per jaar betaald te worden. 
Daarnaast is het ten alle tijden noodzakelijk dat de 
huurder zich meld bij de receptie. Indien bezoek 
ontvangen word dan geldt het gebruikelijke 
bezoekerstarief. 

Extra informatie jaarplaatshouders



Algemene informatie

Afval
Wij houden ons park graag schoon. Laat geen vuil rondom 
je kampeerplaats liggen i.v.m. ongedierte. Afval kan 
gedeponeerd worden in de milieustraat bij de receptie.

Animatie
Ons animatieteam is tijdens de landelijke schoolvakanties 
op ons park aanwezig om alle kinderen een onvergetelijke 
vakantie te bieden. Drie dagen per week worden er allerlei 
activiteiten georganiseerd waarbij er rekening wordt 
gehouden met verschillende leeftijdsgroepen

Auto’s
De maximale snelheid is 10 km per uur. Per kampeerplaats 
mag er 1 auto bij de tent/caravan staan. Voor de safari/
tunneltenten is er een parkeerplaats op loopafstand. Deze 
staat aangegeven op de plattegrond. 

Avonturenpark en speeltuinen
Als gast van camping Sevink molen heeft u 50% korting 
op de entree van het naastgelegen avonturenpark. U 
betaalt eenmalig voor een gehele dag plezier in deze 
binnenspeeltuin. De buitenspeeltuinen en het terras is 
overal gratis toegankelijk.

Barbecue
Gebruik van een barbecue is toegestaan. Open vuur is 
verboden.

Bezoek
Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie. Per
persoon zijn de kosten € 2,50 per dag. Mocht het bezoek 
ook willen overnachten dan zijn de kosten € 5,00 per 
persoon per nacht. Bezoekers parkeren hun auto op de 
parkeerplaats.

Camper
Voor campers hebben we bij de ingang van het park een 
servicepunt. Hier kunnen tanks geleegd en watertanks 
gevuld worden. Chemische toiletten kunnen worden 
geleegd in de daarvoor bestemde stortplaatsen achter het 
sanitairgebouw, zoals aangegeven op de plattegrond. 

Download onze app
Download de Camping Comfort app en scan de QR code. 
In onze app vind je allerlei informatie over activiteiten op 
de camping en omgeving. Alles wat je nodig hebt tijdens je 
vakantie is terug te vinden in de app, van leuke restaurants 
tot uitstapjes of de faciliteiten van onze camping. Bestel 
eenvoudig je verse broodjes in de app of bekijk wat het 
animatieteam gaat doen in de overzichtelijke agenda.



Huisdieren
Per plaats zijn maximaal 2 honden toegestaan. Zorg er 
altijd voor dat je de hondenpoep opruimt en houd je hond 
aan de lijn. 

Nachtrust
We verzoeken je vriendelijk rekening te houden met 
medegasten. Dit betekent dat het vanaf 23.00 tot 7.00 
uur rustig moet zijn op alle velden. Indien niet aan de 
regels gehouden word, kan dit verwijdering van het park 
betekenen zonder recht op restitutie.

Radio
Muziek mag alleen gedraaid worden zonder dat 
het overlast geeft voor mede kampeerders. 
Na 22.00 uur dient de muziek overal 
uitgeschakeld te worden. 

Slagboom
Tussen 7.00 en 23.00 uur kun je via de 
slagboom het park betreden. Buiten deze 
periode is het niet toegestaan om met de 
auto over het park te rijden. Wanneer je 
eerder of later het park wilt verlaten, dien je de 
auto voor de receptie te parkeren.

Wasserette
De wasmachine en droger staan in het sanitairgebouw 
(24 uur per dag geopend). Muntjes zijn te verkrijgen bij 
de receptie.

WiFi
Op ons park kun je tegen betaling gebruik maken van 
ons supersnelle WiFi netwerk. Vouchers hiervoor zijn bij 
de receptie verkrijgbaar. In het hoogseizoen 1 gebruiker 
gratis.

Aansprakelijkheid
Verblijf op ons park is geheel op eigen risico. Camping 
Sevink Molen kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor zowel diefstal, beschadigingen als ongevallen. 
Indien je besluit eerder te vertrekken (bijvoorbeeld i.v.m. 
weersomstandigheden) kunnen wij geen geld terug geven. 

We wensen je een hele fijne vakantie toe!



Specifieke wensen?
Heb je een voorkeur voor een bepaalde plek, is de accommodatie of plaats 
online niet beschikbaar of wil je gebruik maken van een aanbieding? 

Neem dan contact met ons op via info@campingsevinkmolen.nl of 0543-551225. 
Wij nemen je wensen serieus en komen binnen een werkdag bij je terug met 
een reactie. 

Camping Sevink Molen | Hilgeloweg 7 | 7104 BG Winterswijk - Meddo | Telefoon: 0543-551225 | E-mail: info@campingsevinkmolen.nl

Stel het niet langer uit
en boek online je vakantie

Vul de gegevens van 
de hoofdboeker in

Stap 3 Controleer de boeking 
en maak ‘m definitief!

Stap 4

campingsevinkmolen.nl 

Kies een kampeerplaats of 
accommodatie en selecteer 

je aankomstdatum en 
verblijfsduur

Stap 1

Vul de gegevens van je 
reisgezelschap in, en 

geef aan welke extra’s 
je wilt bijboeken

Stap 2


