
*) Geldt niet voor tentplaats

Periode

per nacht

1 januari tot 12 mei

12 mei tot 30 mei

30 mei tot 1 juli

1 juli tot 1 september

1 september tot 1 januari

€ 27,25

€ 27,25

€ 27,25

€ 32,00

€ 32,00

€ 30,50

€ 30,50

€ 30,50

€ 35,50

€ 35,50

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 41,00

€ 41,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 19,00

€ 20,00

€ 20,00

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 15,50

€ 15,50

toeristenbelasting

€   385,00

€   415,00

€ 1010,00

€   385,00

€   350,00

€   570,00

€ 34,50

€ 34,50

€ 86,25

€ 34,50

€ 34,50

€ 51,75

1 april 2023 tot 1 mei 2023

1 juni 2023 tot 1 juli 2023

1 september 2023 tot 1 oktober 2023

1 september 2023 tot 1 november 2023

1 oktober 2023 tot 1 november 2023

1 april 2023 tot 1 juli 2023

15 oktober 2023 tot 1 april 2024 €   450,00 € 51,75

Camping de Rakken, 

Tarieven 2023
passanten

Boot ligplaats

Hond

Extra persoon

Bijzettentje *

Slagboompas 

€ 8,50

€ 1,50

€ 3,50

€ 8,50

€ 20,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 24,00

€ 27,75

€ 27,75

€ 14,50

€ 14,50

€ 14,50

€ 15,50

€ 15,50

per nacht

per nacht

Camping Indijk, passanten

Kampeerarrangementen, passanten

Periode

Periode

1 januari tot 12 mei

12 mei tot 30 mei

30 mei  tot 1 juli

1 juli tot 1 september

1 september tot 1 januari

Optioneel

Arrangement

April

Voorjaar

Juni

September

Naseizoen

Oktober

Winterkamperen *

aan het water camperplaats tentplaatscomfort

tentplaats

standaard

standaard

Wij nodigen u uit voor een verblijf op onze kleine camping, een van de mooiste plekjes van Friesland, anderhalve kilometer van Woudsend 
en direct aan het Heegermeer. De natuurcamping in Indijk is een ideaal terrein voor gasten die houden van rust, ruimte, vrijheid en 
watersport. De prachtige vergezichten over het meer maken dit terrein tot een unieke vakantieplek.

Tarieven zijn inclusief 2 personen en exclusief belasting en he�ngen van € 1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Standaardplaatsen beschikken standaard over minimaal 6 Ampère. Het is mogelijk om het aantal Ampères te verhogen naar 10 of 14 Ampère.  
Waterplaatsen beschikken standaard over minimaal 10 Ampère. Dit kan verhoogt worden naar 14 Ampère. Het verhogen van het aantal 
Ampères kan tegen betaling en kan worden bijgeboekt via de receptie. Tarief per 4 Ampère: € 1,00 per nacht.
De comfortplekken beschikken standaard over 16 Ampère elektra. 

Tarieven zijn inclusief 2 personen en exclusief belasting en he�ngen van € 1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Bovenstaande prijzen zijn inclusief stroom, water, gebruik van sanitaire voorzieningen, parkeren en WiFi. Arrangementen zijn van 
toepassing op standaardplaatsen en beschikken standaard over minimaal 6 Ampère. Het is mogelijk om het aantal Ampères te verhogen 
naar 10 of 14 Ampère. Maandarrangement 10 Ampère:  € 15,00. 14 Ampère: € 30,00. Voorjaar-/naseizoenarrangement 10 Ampère: € 45,00. 
14 Ampère: € 70,00.  Winterkamperen 10 Ampère:  € 55,00. 14 Ampère: € 100,00.

*) Stroomverbruik wordt achteraf verrekend en bedraagt € 0,50 per kWh. Dit tarief is onder voorbehoud van prijswijzigingen.



toeristenbelasting periode

Standaard

Standaard, aan campinghaven achter de brug

Comfort, aan campinghaven

Standaard, aan het water. A t/m I + V

Standaard, aan campinghaven voor de brug

Comfort

€ 1.553,00

€ 1.651,00

€ 1.651,00

€ 1.814,00

€ 1.814,00

€ 2.076,00

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 15/10

01/04 tot 01/04

01/04 tot 01/04

Standaard, niet aan het water, A t/m I
Meercamping Indijk

Stacaravanplaats

L-chaletplaats

€ 1.814,00

€ 2.071,00

€ 1.115,00

€ 2.725,00

Camping, seizoenplaats

Winter, voor seizoenplaatshouders
Stroomverbruik wordt achteraf verrekend en bedraagt € 0,50 per kWh. Dit tarief is onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Stallingsperiode is van 15 oktober 2023 tot 1 april 2024.

Winterstalling op parkeerterrein

Winterstalling op eigen seizoenplaats

€ 0 50,00

€ 170,00

Periode

Winterkamperen op eigen seizoenplaats € 256,00

“Rakkenbox”

1 april 2023 tot 15 oktober 2023

1 april 2023 tot 1 april 2024

1 april 2023 tot 1 april 2024 + steiger

1 april 2023 tot 15 oktober 2023 + steiger

€ 773,00€ 517,00

€ 855,00

€ 828,00

€ 915,00

€ 574,00

€ 572,00

€ 632,00

€                  387,00

€                  414,00

Ligplaats in campinghaven, voor seizoenplaatshouders camping 

Periode 7.00 m. x 2.60 m. 8.00 m. x 3.00 m.

€ 146,88

€ 146,88

€ 146,88

€ 146,88

€ 146,88

€ 146,88

€ 146,88

€ 165,63

€ 146,88

€ 169,00

Schepen tot 7.50 m.

Schepen langer dan 7.50 m., per meter

€                      13,00

€                        1,75

Jachthaven, passanten

per nacht per nachtOptioneel

€ 1,50

€ 8,50

Hond

Tentplaats

Dagpassant tot 15.00 uur €                        7,50

Tarieven zijn exclusief belasting en he�ngen van € 1,75 p.p.p.n.. 

€ 1.640,00

€ 1.853,00

€ 1.438,00

€ 1.199,00

€                   1.079,00

€    817,50

€      45,75

Jachthaven, jaarplaats 

Ligplaats

€ 1.853,00

€ 1.853,00

€ 2.114,00

€ 2.261,00

€ 2.387,00

€ 2.496,00

€ 3.351,00

Ligplaats

10.00 m. x 3.70 m.

9.00 m. x 3.50 m.

8.00 m. x 3.50 m.

8.00 m. x 3.00 m. 

7.00 m. x 2.60 m.

L-steiger, F-steiger langszij, per m2

Kopsteiger F en G L252

L253

L254

L255

L256

L257

€ 3.722,00L259

L258

De huurperiode van jaarplaatsen in de jachthaven loopt van 1 april 2023 tot 1 april 2024.

Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting van € 49,16 per ligplaats. 



*) Inclusief 300 kWh. Meerverbruik wordt achteraf verrekend en bedraagt € 0,50 per kWh. Dit tarief is onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Hond, per seizoen

Vaste stroomaansluiting

Tentplaats, per nacht

€   50,00

€ 100,00 *

€                         8,50

Optioneel

Boot ligplaats, per nacht

Hond, per nacht

Handdoekenpakket

€                       8,50

€                       5,00

€                       8,00

€                       6,00Bed opmaken, per bed

Extra bedlinnen, per pakket

Optioneel

Periode

per nacht

1 januari tot 7 april

7 april tot 11 april

11 april tot 17 mei 

17 mei tot 22 mei

22 mei tot 26 mei

€ 115,00

€ 135,00

€ 115,00

€ 135,00

€ 115,00

26 mei tot 30 mei

30 mei tot 1 juli

1 juli tot 1 september

1 september tot 22 december

Vakantiehuizen, 6 persoons 

vr, za, zoma, di, wo, do

Tarieven zijn exclusief toeristenbelasting en schoonmaakkosten van € 65,00. Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.
Al onze tarieven zijn inclusief gebruik van bedlinnen.

Op een rustig deel van het terrein van camping en jachthaven de Rakken vindt u vijf vakantiehuisjes.
De vakantiehuisjes zijn ingericht voor maximaal zes personen. Ze bieden comfort voor een zorgeloos verblijf. 

€ 135,00

€ 120,00

€ 150,00

€ 115,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 130,00

€ 150,00

€ 125,00

€                       8,00

Trekkershutten, 4 persoons 

Periode

per nacht

1 januari tot 1 maart

1 maart tot 12 mei

12 mei tot 30 mei

30 mei tot 1 juli

1 juli tot 1 september

1 september tot 1 november

1 november tot 1 januari

plusstandaard

Tarieven zijn exclusief belasting en he�ngen van € 1,75 p.p.p.n.. Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.

Op ons terrein staan een drietal vierpersoons trekkershutten "standaard" en een tweetal vierpersoons trekkershutten "plus". De 
"standaard" trekkershut is voorzien van 2 stapelbedden, een tafel met vier stoelen en een keukenblokje met klein kooktoestel. Deze 
trekkershutten zijn erg populair bij gasten die een wat comfortabeler onderkomen zoeken dan een tent.
Mocht u kiezen voor wat meer comfort, dan is de "plus" hut een alternatief. Deze zijn voorzien van een tweepersoonsbed, een stapelbed, 
een tafel met vier stoelen, een koelkast, keukenblokje met ko�ezetapparaat/waterkoker, kookstel en stromend water. 

€                      37,50

€                      45,00

€                       47,50

€                       45,00

€                       47,50

€                       45,00

€                       37,50

€                      47,50

€                      63,00

€                       70,00

€                       63,00

€                       70,00

€                       63,00

€                       47,50

22 december tot 1 januari € 150,00 € 150,00



Bijzettent, per nacht

Boot ligplaats, per nacht

Hond, per nacht

€                       8,50

€                       8,50

€                       1,50

€                       8,00Handdoekenpakket

Pannenset

Optioneel

Tarieven zijn inclusief brandstof. Extra gereden kilometers worden achteraf in rekening gebracht. 
Het tarief per extra gereden kilometer bedraagt € 0,30.

€                     10,00

Auto

Ochtend, van 9.00 u. tot 12.30 u. inclusief 85 km

Middag, van 13.00 u. tot 17.30 u. inclusief 100 km

Avond, van 18.00 u. tot  8.30 u. inclusief 100 km

Dag, van 9.00 u. tot 17.30 u. inclusief 175 km

24 uur, van 9.00 u. tot 9.00 u. inclusief 175 km

€                       35,00

€                       40,00

€                       45,00

€                       65,00

€                       85,00

per nacht

Periode

Fiets

Fiets met versnellingen

Elektrische �ets

Kinder�ets

Kinderzitje

€                      12,50

€                      22,50

€                        7,50

€                        2,25

€                      50,00

€                      14,00

€                      80,00

per dag per week

Wasserette
Wassen

Drogen

Zeep

€                        4,00

€                        4,00

€                        0,50

Trailerhelling, gebruik voor dagpassanten 
In en uit het water

Trailerhelling service, met tractor

€                         8,00

€                       25,00

Caravanstalling op parkeerplaat, per winterseizoen, voor niet gasten €                   130,00

Trailerstalling
Dag

Week

€                         1,55

Maand €                      30,00

€                         9,00

Vaste seizoen-/jaarplaatshouder, per half jaar €                      75,00


