Reglement voor het gebruik van het gemeentelijke kampeerterrein
Artikel 1
Voor het gebruik van het gemeentelijke kampeerterrein worden tarieven gehanteerd onder de naam van
"Kampeertarieven".

Artikel 2
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
 Kamperen: het op enigerlei wijze gebruikmaken met een kampeermiddel van het gemeentelijk
kampeerterrein.
 Voorseizoen: de periode vanaf 1 april tot 1 juli.
 Naseizoen: de periode vanaf 1 september tot 1 november.
 Gezin: de echtgenoten of samenwonenden of alleenstaande ouders en de inwonende kinderen.

Artikel 3
We hanteren de volgende kampeertarieven:
1. Voor het verblijf houden per persoon:
 vanaf 12 jaar per overnachting € 3,60;
 4 tot 12 jaar per overnachting € 2,50;
 0 tot 4 jaar gratis.
2. Voor het innemen van een standplaats per overnachting:
a. kampeerplaats (bungalowtent, caravan of camper), inclusief auto en eventuele bijzettentje € 12,10;
b. met een trekkerstent + auto € 9,50;
c. met een trekkerstent € 6,60.
3. Voor het plaatsen van een caravan of tent gedurende het gehele seizoen van 1 april tot 1 november:
a. een standplaats met een breedte van 7 m of minder € 1.230,-;
b. een standplaats met een breedte groter dan 7 m € 1.320,-.
4. Voor het plaatsen van een tent of caravan (inclusief elektra) gedurende het:
 voorseizoen: 1 april - 1 juli € 545,-;
 naseizoen: 1 september - 1 november € 330,-.
5. Arrangementen:
Worden vermeld op de website van de camping: www.campinginlemmer.nl.
6. Voor het stallen van een caravan op het kampeerterrein gedurende de winterperiode (1 november –
1 april) € 86,-.
7. Administratiekosten voor het reserveren van een standplaats of caravan € 6,-.
8. Voor een dagbezoek aan het kampeerterrein: tarief vervallen.
9. Voor het plaatsen en verplaatsen van seizoencaravans, genoemd in sub 3 door personeel van de
camping:
a. een stacaravan € 250,-;
b. een toercaravan € 125,-.
10. Voor het verblijf houden van een niet tot het gezin behorende persoon in een caravan of tent als
bedoeld in de onder sub 3 genoemde periode: 1 april tot 1 november per persoon € 125,-.
11. Voor stroomgebruik tijdens het gehele seizoen € 190,-. Bij een aanwezige ICY-systeem € 0,18 per kW.
12. Voor stroomgebruik, niet op een seizoenplaats € 3,65 per dag.
13. Op de camping kan kosteloos gebruik worden gemaakt van wifi (draadloos internet).
14. Kortingen: in het voor- en naseizoen een korting van € 3,- per overnachting op een kampeerplaats
(artikel 3, lid 2 A.).
15. Voor het ruimen van een stacaravan € 1.400,-.
16. Voor het ruimen van een toercaravan € 700,-.

Artikel 4
1. Kosteloos kan gebruik worden gemaakt van het strand in Lemmer, met uitzondering van de
aangekondigde evenementen waarbij entree wordt geheven.
2. De onder artikel 3, sub 1, 2 genoemde tarieven worden gehanteerd per overnachting.
3. De tarieven genoemd onder artikel 3, sub 1 en 2 worden niet gehanteerd als gebruik wordt gemaakt
van de tarieven, genoemd onder artikel 3, sub 3 en 4, zo de personen behoren tot het gezin.

Artikel 5
De tarieven worden geheven van degene op wiens aanvraag, dan wel ten behoeve van wie het in artikel 1
bedoelde gebruik is toegestaan.

Artikel 6
1. De in artikel 3, onder sub 1, 2, 4, 5, 7, 8 en 12 bedoelde tarieven moeten bij aankomst worden voldaan.
2. De in artikel 3, onder sub 3, 6, 10 en 11 bedoelde tarieven moeten in twee termijnen worden betaald.
Eerste termijn 50% van het resterende bedrag voor 31 maart van het jaar en het restant van het
verschuldigde bedrag voor 30 juni van het jaar.

Artikel 7
1. De in artikel 3 bedoelde tarieven worden gehanteerd door middel van een gedagtekende genummerde
nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.
2. Burgemeester en wethouders stellen de modellen van de nota's vast.

Artikel 8
1. Alle tarieven genoemd in dit besluit zijn inclusief btw en exclusief de belasting uit de "Verordening op
de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2017".
 Het tarief bedraagt per persoon, per overnachting € 1,-.
 Forfaitaire berekeningswijze vaste standplaatsen.
a. In afwijking van hetgeen is bepaald in de artikelen 7 en 10 kan uit de "Verordening op de heffing en
de invordering van toeristenbelasting 2017", op een bij de aangifte gedaan verzoek van de
belastingplichtige, de belasting voor het houden van verblijf in kampeermiddelen op vaste
standplaatsen naar vaste bedragen per vaste standplaats worden geheven.
b. De belasting bedraagt, bij toepassing van het eerste lid, per jaar, per standplaats waarop een
kampeermiddel is geplaatst dat geschikt is voor:
minder dan 3
3 of meer
slaapplaatsen
slaapplaatsen
gebruik gedurende 3 doch ten hoogste 7,5 maanden
€ 112,80
€ 123,52
gebruik gedurende 7,5 maanden of meer
€ 153,72
€ 151,24

Artikel 9
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2018.

Artikel 10
Dit reglement kan worden aangehaald als: “ Tarieven gemeentelijk kampeerterrein ”.
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