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Camping Waalstrand is een verzorgde terrascamping, gelegen net buiten het 

plaatsje Gendt, midden in Nationaal Landschap “de Gelderse Poort”.  De camping 

heeft een uniek uitzicht op de rivier de Waal. De toeristische plaatsen, direct aan de 

waterkant bieden u een eerste klas uitzicht op de talloze schepen en boten die hier 

voorbij varen. Ziet u uzelf al zitten op een mooie dag met een boek, vishengel of 

gewoon genietend aan het water?

Onze camping:  
• Is open van 1 april tot 1 oktober 2020.
• 150 plaatsen waarvan 90 toeristische plaatsen.
• 5 verhuurcaravans direct aan het water en 2 verhuurchalets.
• Is vanaf 2020 een honden vrije camping.
• Ruime plaatsen waar de auto bij kan staan.
• Verharde camperplaatsen.
• Een tentenveld.
• Modern en zeer schoon sanitair; ruime douches en toiletten, gezinsdouche en babyroom.
• Afwasplaats en wasserette.
• Gratis gebruik van warm water en douche.
• Om de twee toeristische plaatsen watertappunten met afvoer. 
• Op alle plaatsen elektra (6A) en tv-aansluiting.
• Wifi.
• Café met terras tegenover de receptie.

Actief plezier op de camping:  
• Zwembad met ligbedden en stoelen.
• Zandstrand aan de Waal met ligbedden waar kinderen heerlijk kunnen spelen.
• Vissen in de rivier. 
• Gratis skelters te leen bij de receptie.
• Recreatietuin met o.a. jeu de boules baan, groot schaakspel, tafeltennis, trampoline en 
 speeltoestellen. 
• In het hoogseizoen organiseren we een klein aantal activiteiten voor kinderen tot ±12 jaar.

En wat wij u uiteraard ook 

bieden is onze gastvrijheid! 

Met een groots uitzicht over rivier de Waal.

Een rustige camping met veel comfort, 
                 zonder disco of georganiseerd vermaak. 

Camping Waalstrand is een geweldige plek om helemaal tot rust te komen!

Waalstrand

De omgeving:
Wie houdt van wandelen en fietsen kan hier zijn hart ophalen. Er zijn 
prachtige wandel- en fietsmogelijkheden vanaf de camping. Enkele voor-
beelden:
• Kasteel De Doornenburg en Fort Pannerden.
• Het Dijk van een Wijf als baken aan de Waal.
• Arnhem en Nijmegen op steenworp afstand.
• Natuurgebieden de Millingerwaard, Klompenwaard en Gendtsewaard. 
• Restanten van de steenbakindustrie.
• De omliggende kerkdorpen met hun fruit- en groenteteelt. 
• Vele veerponten. Met deze pontjes is de Duitse grens dichterbij dan 
 verwacht en zijn de steden Kleve en Emmerich makkelijk en snel te  
 bereiken.

Routebeschrijving
U vindt ons in Gendt tussen de steden Arnhem en Nijmegen.
Komt u via de A50: afslag A15 Nijmegen/Bemmel aanhouden. Geheel 
uitrijden (N15) tot de stoplichten Bemmel, rechts naar Gendt. Volg net 
voor Gendt de campingborden. Vanaf de A12: volg de N325 richting 
Arnhem-Nijmegen, daarna de A325 richting Nijmegen, afslag Bemmel, 
bij stoplichten Gendt aanhouden. Volg voor Gendt de campingborden. 
Let op! Kan uw navigatie ons adres niet vinden, stel de navigatie dan 
in op het centrum van Gendt en volg de campingborden naar Camping 
Waalstrand. 



Overige kosten    

Wifi dag / week / maand €2 /€10 /€30 
Digitale tv-ontvanger dag / week / maand €1 /€5 /€15 
Wasmachine munt incl. waspoeder € 5,00 
Wasdroger munt   € 1,50 
Vaatwasser  munt € 1,00
Overnachting bezoek per nacht € 5,00
Fietshuur per dag € 7,50 
Elektrischefiets per dag € 15,00 
Slagboomkaart  Borg bij aankomst € 20,00
 

 
Douches gratis
Heet water  gratis
Skelters gratis
Dagbezoek  gratis

Arrangementen en speciale perioden   
Tarieven voor 2 personen exclusief toeristenbelasting. 
Bij gebruik door 1 persoon 20% korting op het arrangementstarief.    
  
  aankomst vertrek waterkant niet waterkant

1. Seizoensstart (per overnachting) 01/04 tot 24/4   €  21,00 €  21,00
2. Voorjaar (beperkt aantal plaatsen) wo.  1 april ma. 29 juni          nvt €  950,00
3.  Hemelvaart waterkant wo. 20 mei ma.  25 mei  €  152,50  nvt
4. Hemelvaart niet waterkant wo. 20 mei zo. 24 mei          nvt €  102,50
5. Pinksteren waterkant do. 28 mei di.  2 juni €  152,50  nvt
6.  Pinksteren niet waterkant vr. 29 mei ma.   1 juni          nvt €  76,50
7. Maand juni  di.           2 juni   vr.  3 juli   €  725,00   op aanvraag
8.  Week in september  v.a. za. 29 aug.     €  185,00  €   164,50 
9. Nazomeren za. 22 aug. za.  19 sep. €  595,00  op aanvraag
10. Seizoenplaats toercaravan v.a. wo.    1 april di.    1 okt.          nvt €  1865,00

Alternatieve arrangementen (naar eigen wensen) op aanvraag    
Wij hanteren onze eigen kortingen. Kampeerkaarten van welke soort ook hebben geen invloed op de prijs.
    

Reserveringen    
U kunt zelf uw aankomst en vertrekdag kiezen. Wij behouden ons het recht voor om in bijzondere 
gevallen het u toegewezen plaatsnummer te wijzigen.
  
Let op! 
Bij reservering dient u binnen 14 dagen 50% vooruit te betalen, pas dan is de reservering definitief.  
De andere 50% kunt u bij aankomst voldoen. Bij voortijdig vertrek of annulering van uw reservering 
vindt geen restitutie plaats. Wij hanteren voor de afwikkeling van de annulering de Recron 
annuleringsvoorwaarden. Wij adviseren dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten.    
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Toeristische kampeerplaatsen Open vanaf 1 april tot 1 oktober 2020

Tarief voor 2 personen, kampeermiddel, auto, elektra 6 ampère, 
digitaal tv-signaal, bijzettentje.   

Gebruik douches, warm water en exclusief toeristenbelasting. Aankomst vanaf 14.00 uur, 
vertrek voor 12.00 uur. Wij verzoeken u vriendelijk om deze tijden in acht te nemen! 
  

Prijs per overnachting 
Overnachting 2 personen   
 aantal nachten laagseizoen (24/4 - 10/7 en van 17/8 -1/10) hoogseizoen (10/7-17/8)
Waterkant   € 30,50  € 30,50
Niet waterkant 1 dag of meer  € 28,00  €  30,50
 3 dagen of meer  € 25,50  €  30,50
 7 dagen of meer  € 23,50  €  30,50
Camperplaatsen C1 t/m C6 (niet waterkant)  € 23,00  €  23,00 
  
Seizoensstart 01/04 tot 24/4 (Waterkant)  € 21,00 
Overnachting 1 persoon  20% korting op overnachtingstarief 
Elke extra persoon v.a. 4 jaar     €  5,00 
Toeristenbelasting per persoon     €  1,00 
Later vertrek dan 12.00 uur, indien mogelijk en vooraf in overleg  €  10,00

Kleine tenten tarief per overnachting    
2 personen, kleine tent, fiets     €  18,50 
1 persoon, kleine tent, fiets     €  12,00 
2 personen, kleine tent, auto     €  20,00  
1 persoon, kleine tent, auto      €  14,50 
(kleine tenten worden geplaatst op het tentenveld en indien beschikbaar 
ook op een andere plaats, maar niet aan de waterkant) 

      Vanaf 2020 zijn honden niet meer toegestaan op camping Waalstrand.  
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Receptie Strand
Afval   Wc en douche
Inrit camping Waalstrand Tentenveld  
Toiletgebouw en wasserette Jeu de boules   
Chemische toilet 
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Waalstrand

- Toeristische plaatsen: 60 t/m 137
- Toeristische plaatsen: 138 t/m 150
 Zijn alleen te boeken tijdens HE-PI, 
 4 Daagseweek en hoogseizoen. 
- Seizoenplaatsen toercaravan: 52 t/m 59c
- Vaste plaatsen stacaravan: 4 t/m 47 en 48 t/m 51
- Huurcaravan: plaats 1, 2, 3, 4, 5, 47A en 47B
- Camperplaats: C1 t/m C9



V
E

R
H

U
U

R
V

E
R

TA
R

IE
V

E
N

 2
02

0
Al

le
 ta

rie
ve

n 
zij

n 
in

cl
. B

TW
 

VERHUUR vanaf 30/3 tot 2/10 2020 

STACARAVAN AAN DE WATERKANT
 
Rustig gelegen op het stacaravangedeelte van de camping staan 
onze 4 huur stacaravans. Er staan 5 stacaravans direct aan de 
waterkant en hebben een panoramisch uitzicht over de rivier de 
Waal en het natuurgebied de Millingerwaard.

Al onze caravans zijn comfortabel ingericht en van alle gemakken 
voorzien, zodat het u aan niets ontbreekt. Een uitgebreide inventarislijst 
vindt u op de website.

Er is een mooi terras aanwezig met tuinmeubelen en een parasol. 
De stacaravans op plaats 1, 4 en 5  hebben 2 slaapkamers met in 
totaal 4 slaapplaatsen. De stacaravans op plaats 2 en 3 hebben 2 
slaapkamers met in totaal 5 slaapplaatsen. Uw auto parkeert u bij de 
caravan. Roken en huisdieren zijn in de caravans niet toegestaan. 
Wij brengen geen kosten in rekening voor het schoonmaken van 
de caravan. U dient de chalet schoon en opgeruimd achter te laten.

Prijslijst stacaravanverhuur 
Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. 
 
Laagseizoen  30/3 tot 17/4  en  21/8 tot 02/10  
Stacaravan   nr. 1,2,3,4,5
weekend vr. / ma. € 240,00
midweek ma. / vr. € 285,00
week vr. / vr. € 465,00
  
Tussenseizoen 17/4 tot 10/7 en 7/8 tot 21/8 
weekend vr. / ma. € 280,00
midweek ma. / vr. € 320,00
week vr. / vr. € 505,00
  
Hoogseizoen 10/7 tot 7/8
week vr. / vr. € 615,00

Let op! 
Bij reservering dient u binnen 14 dagen 50% vooruit te betalen, pas dan is de reservering 
definitief. De andere 50% betaalt u een week voor aankomst. Bij vertrek of annulering vindt 
geen restitutie plaats. Wij hanteren voor de afwikkeling de RECRON annuleringsvoorwaar-
den. Wij adviseren dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Stacaravan 
nummer 1

Stacaravan 
nummer 2

Stacaravan 
nummer 3 

Stacaravan 
nummer 4 en 5 
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VERHUUR vanaf 30/3 tot 2/10 2020

TOPLOCATIE CHALET 47A EN 47B

Op het toeristisch kampeergedeelte staan op een unieke locatie  
2 verhuurchalets met prachtig uitzicht op de Waal. De chalets zijn 
speciaal ontworpen voor deze plaats. De grote ramen geven een 
panoramisch uitzicht en veel lichtinval. Het terras is speciaal 
verhoogd zodat ook vanuit de tuinstoel te genieten valt van het
uitzicht. De tuin is lager gelegen en geeft veel privacy.

De chalets zijn ruim, comfortabel en luxueus ingericht. Een uitgebreide 
inventarislijst vindt u op de website. Er is slaapgelegenheid voor 
maximaal 6 personen. Er zijn 2 slaapkamers, een slaapkamer met 
2 bedden tegen elkaar, 1 kamer met 2 losse bedden en een grote 
slaapbank in de woonkamer voor 2 extra personen. Parkeren kan bij 
het chalet. Roken en huisdieren zijn in de chalets niet toegestaan.
Wij brengen geen kosten in rekening voor het schoonmaken van het 
chalet. U dient de chalet schoon en opgeruimd achter te laten.

Prijslijst chaletverhuur 
Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur. 
Laagseizoen 30/3 tot 17/4 en 21/8 tot 2/10   
Chalet  47A en 47B
weekend vr. / ma. € 285,00
midweek ma. / vr. € 335,00
week vr. / vr. € 535,00
  
Tussenseizoen 17/4 tot 10/7 en 7/8 21/8   
weekend vr. / ma. € 320,00
midweek ma. / vr. € 370,00
week vr. / vr. € 580,00
  
Hoogseizoen 10/7 tot 7/8  
week vr. / vr. € 730,00

Let op! 
Bij reservering dient u binnen 14 dagen 50% vooruit te betalen, pas dan is de reservering 
definitief. De andere 50% betaalt u een week voor aankomst. Bij vertrek of annulering vindt 
geen restitutie plaats. Wij hanteren voor de afwikkeling de RECRON annuleringsvoorwaar-
den. Wij adviseren dan ook een annuleringsverzekering af te sluiten. 

Blauwe chalet 47aRode chalet 47b 
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Ge mot  ‘r gewès zien!

Waalstrand

Sinds 1964

Openingstijden: 
1 april tot 1 oktober 2020


