
 
Kompas Camping vzw 
Haachtsesteenweg 579 
1030 Brussel           

 

 
TARIEVEN EN VOORWAARDEN 2020 

voor groepen Pasar 

 
 
 
 
Voorwaarden 
 
Groepen Pasar kunnen aan extra voordelige voorwaarden verblijven op de 2 Kompas Campings in 
België (Kompas Camping Westende en Kompas Camping Nieuwpoort). 
 
Als groep moet je: 
- Erkend zijn door Pasar als actieve afdeling of club. 
- Een verblijf boeken voor minimaal 10 kampeerplaatsen voor éénzelfde periode. Eénzelfde 

periode = dezelfde aankomstdatum en dezelfde vertrekdatum voor alle deelnemende 
gezinnen. Indien je verhuuraccommodaties boekt (Comfort Lodges, kampeerhutten of 
Camping (Family) Bees) dan zijn de groepsvoorwaarden van toepassing vanaf de huur van 6 
accommodaties. 

 
 
Wanneer? 
 
De Kompas Campings zijn in 2020 geopend van 27 maart tot 11 november. Als groep ben je tijdens 
de volledige openingsperiode welkom. Dien je aanvraag voor een groepsverblijf tijdig in bij de 
Kompas Camping van jouw keuze. 
 
 
Hoe aanvragen? 
 
Als je een groepsverblijf op een Kompas Camping wenst te organiseren, stuur je je aanvraag via mail 
aan nieuwpoort@kompascamping.be  of westende@kompascamping.be. Je krijgt dan een in te 
vullen reserveringsformulier toegestuurd. 
Belangrijk! Wij rekenen voor groepen geen reserveringskosten noch voorkeurs(plaats)kosten aan. 
De kampeerplaatsen of verhuuraccommodaties worden in overleg met de camping vastgelegd. De 
plaatsen worden zoveel als mogelijk gegroepeerd (afhankelijk van periode en tijdige reservering).  
 
Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de aanvraag krijg je van Kompas Camping antwoord. Als het 
groepsverblijf kan doorgaan, wordt een voorschot van € 175 gevraagd. Pas na betaling van het 
voorschot is de reservering definitief. 
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Bevestiging aantal deelnemers 
 
Uiterlijk 21 dagen vóór de aanvang van het groepsverblijf dien je aan de camping het definitief aantal 
kampeerplaatsen en/of verhuuraccommodaties mee te delen. Dit gebeurt door middel van een 
inschrijvingslijst die door de camping aan de groepsverantwoordelijke wordt bezorgd. Op basis van 
deze inschrijvingslijst maakt de camping de verblijfsfactuur op en bezorgt deze aan de 
groepsverantwoordelijke. Ten laatste bij aanvang van het verblijf dient het totale verblijfsgeld (min 
het betaalde voorschot) door de club betaald te worden. Je mag ook een bewijs voorleggen waaruit 
blijkt dat het te betalen verblijfsgeld op de rekening van de desbetreffende Kompas Camping gestort 
is. 
De inschrijvingslijst die je overmaakt is een definitieve lijst. Dit betekent dat wijzigingen enkel 
kunnen conform de voorwaarden vermeld in het huishoudelijk reglement van de Kompas Campings. 
Wij raden daarom aan om een annuleringsverzekering bij Kompas Camping te onderschrijven. 
 
Goed om te weten 
 
- Elke groep moet een verantwoordelijke aanstellen die - van bij de aanvang van het verblijf - 

instaat voor het onthaal en de begeleiding van de deelnemers. 
- Gebruik van lokalen, sportinfrastructuur en andere verzoeken moeten duidelijk vermeld 

worden bij de aanvraag van het groepsverblijf. 
- Je nuttigt enkel dranken en/of voedingswaren gekocht op de Kompas Camping in de door de 

camping ter beschikking gestelde infrastructuur. 
- Kompas Camping maakt graag een offerte voor een barbecue, ontbijtbuffet, gezellig 

samenzijn … (zie pagina 3) . 
 
 
 

Groepstarieven 2020 - kampeerplaatsen 
 
Prijs:   € 17/nacht in het laagseizoen 

€ 36/nacht in het tussenseizoen*  
*paasvakantie, 1 mei-, hemelvaart- en  pinksterweekend, 2-11 juli, 15-31 augustus, 
herfstvakantie 
€ 38/nacht in het hoogseizoen**  
**11 juli tot 15 augustus 

 
Inbegrepen:  standaard kampeerplaats, verblijf van max. 6 personen, toeristenbelasting, 

elektriciteitsaansluiting en maximum 2 huisdieren. 
Niet inbegrepen:  annuleringsverzekering 
Speciaal aanbod: Bij een verblijf van minimaal 16 betalende kampeerplaatsen biedt de 

camping 1 gratis kampeerplaats voor de begeleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Weekendarrangement laagseizoen 
 
Prijs:   € 34/weekend (aankomst op vrijdag, vertrek op maandag (3 nachten)) 

Inbegrepen:  standaard kampeerplaats, verblijf van max. 6 personen, toeristenbelasting, 
elektriciteitsaansluiting en maximum 2 huisdieren. 

Niet inbegrepen:  annuleringsverzekering 
Speciaal aanbod: Bij een verblijf van minimaal 16 betalende kampeerplaatsen biedt de camping 1 

gratis kampeerplaats voor de begeleider. 
 

 
 
Arrangement paasweekend (10/04 – 13/04) 

 

Prijs:   € 79 voor verblijf van vrijdag 10/04 tot maandag 13/04 
 
 
Arrangement 1 mei-weekend (30/04 – 04/05) 

 

Prijs:   € 79 voor verblijf van donderdag 30/04 tot maandag 04/05 
 
 

Arrangement dubbelweekend (Hemelvaart en Pinksteren) 

 

Prijs:   € 199 voor verblijf van woensdag 20/05 tot maandag 01/06 
 
 
Herfstarrangement  
 

Prijs:   € 79 voor verblijf van vrijdag 30/10 tot maandag 02/11 
 
 

 
Groepstarieven 2020 - verhuuraccommodaties 
 
Als Pasar-groep ontvang je op het gewone tarief een korting van 15%! 
Je betaalt geen toeristenbelasting, enkel de kosten voor de eindschoonmaak. 
 
Speciaal aanbod: Bij een verblijf van minimaal 16 betalende accommodaties biedt de camping 

1 gratis verhuuraccommodatie voor de begeleider. 
 
Catering- & vergadermogelijkheden 
 
Op beide Kompas Campings kan je voor toffe en originele groepscatering  (zoals een gezamenlijk 
avonddiner, ontbijtbuffet, welkomstdrink, groepsfeest, … ) terecht. Voor vergadermomenten kunnen 
we ook de nodige faciliteiten voorzien. Aarzel niet ons daarover te contacteren. Prijzen zijn op 
aanvraag. De mogelijkheden bespreken we graag samen!  
 
 
 
 



 
 
 
 

Programma op maat 
Hebt je nog andere speciale wensen? Ook voor een programma op maat kan je terecht bij Kompas 
Camping! We bespreken graag een totaalpakket (verblijf, faciliteiten, horeca-evenementen, 
groepsactiviteiten (wandelingen, fietstochten), …) met all-in prijs (per persoon, per installatie, …). 
Neem contact op met de directie van de camping. Samen maken we er een onvergetelijk verblijf van! 

 
Contactgegevens 
 
KOMPAS CAMPING NIEUWPOORT   KOMPAS CAMPING WESTENDE 
Brugsesteenweg 49 - 8620 Nieuwpoort   Bassevillestraat 141 – 8434 Westende 
Tel.: 058/23.60.37 - Fax: 058/23.26.82   Tel.: 058/22.30.25 – Fax: 058/22.30.28 
e-mail: nieuwpoort@kompascamping.be  e-mail: westende@kompascamping.be 


