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Nivon tarieven 2020 – 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Organisatorische structuur, verantwoordelijkheden, procedures, 
processen en voorzieningen die nodig zijn voor het vaststellen van 
tarieven voor de Nivon natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen. 
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Inleiding 
 
In dit document zijn alle uitgangspunten en afspraken ten aanzien van de tarieven 
voor de Nivon Natuurvriendenhuizen en -kampeerterreinen terug te vinden. Dit is het 
kader waarbinnen we met elkaar werken.  
De structuur geldt voor twee jaar. Het tweede jaar is vooral bedoeld om 
overnachtingen vroeg te kunnen inboeken. Het tarief voor het tweede jaar is echter 
een voorlopig tarief. Het zal altijd weer in september van het voorgaande jaar worden 
bijgesteld. Veranderde tarieven worden centraal, door het Landelijk Bureau, 
ingevoerd in Tommy. 
 

Organisatorische structuur 
 
Het handboek Actief in het Nivon beschrijft de Nivon organisatiestructuur en in het 
bijzonder de Accommodatie beheergroepen voor de Natuurvriendenhuizen en -
kampeerterreinen. (Zie ook: Nivon.nl/vereniging/werkdocumenten-accommodaties) 
 

Natuurvriendenhuizen 
 
De Natuurvriendenhuizen zijn ingedeeld in A-, B- en C-accommodaties, op basis van 
ligging en kwaliteit. 
 
A-accommodaties 
 
Banjaert  - Wijk aan Zee 
Eikhold  - Heerlen 
Het Hunehuis - Darp, bij Havelte 
Het Zeehuis  - Bergen aan Zee 
 
B-accommodaties 
 
ABK-huis   - Hall 
Allardsoog  - Een-West 
De Bosbeek  - Bennekom 
De Hondsrug - Noordlaren 
De Kleine Rug - Dordrecht 
Koos Vorrink  – Lage Vuursche 
Morgenrood  - Oisterwijk 
 
C-accommodaties 
 
Den Broam  - Buurse 
De Hondsrug  etage - Noordlaren 
Krikkenhaar  - Bornerbroek 
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Tariefstructuur Natuurvriendenhuizen 
 
De tarieven voor onze accommodaties laten zich lastig vergelijken. Binnen de kaders 
kan per accommodatie maatwerk plaatsvinden om in bepaalde perioden een hogere 
bezetting en omzet te genereren. De finale tariefstelling voor de 
Natuurvriendenhuizen moet worden geaccordeerd door de Bestuurscommissie 
Accommodaties. 
 
Niet-leden betalen altijd 1,5 maal het Nivon ledentarief, of meer. 
 
Persoonscategorieën 
 

 0 tot 6 jaar:  gratis 

 6 tot 16 jaar:  jeugdtarief1 

 16 jaar en ouder: basistarief 
 
1Het jeugdtarief is circa 25% lager dan basistarief. 
 
Eénpersoonskamertoeslag 
 

 Dit is niet standaard, maar kan in drukke perioden worden toegepast. 

 De BHC kan kiezen om een toeslag in rekening te brengen van maximaal 
25%. 

 
Groepen 
 

 Groepen met minimaal 75% Nivonleden verblijven tegen ledentarief. 

 Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs overnachten met een korting op 
het niet-ledentarief van 20%. 

 Nivon-geledingen verblijven tegen ledentarief. Dit zijn bijv. Nivon 
werkgroepen, afdelingen, Wandelgroepen, Nivon Reizen, enz. 

 
 
Afhuren van het hele huis 
 

 Voor het afhuren van het hele huis gelden vastgestelde tarieven. 

 Bij afhuren hele huis hoort het gebruik van centrale ruimten zoals zaal/zalen, 
keuken e.d. 

 De afkoopsom is gebaseerd op 75% van het totale aantal bedden. 

 Geen andere kortingen geven bij afhuur van het hele huis. 

 Nooit korting op korting geven. 
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Hoog-/Basistarief 
 

 Schoolvakanties zijn in principe altijd hoogtarief. 

 De door de Rijksoverheid aangegeven periode van schoolvakanties voor 
basis-, speciaal- en voortgezet-onderwijs gelden als hoogtarief. 

 Deze hoogtarief perioden zijn voor alle accommodaties gelijk. 

 Als, met toestemming door de Bestuurscommissie Accommodaties, wordt 
besloten om toch het basistarief te hanteren dan kunnen geen andere acties 
en arrangementen in die periode worden aangeboden. 

 Bij huizen is het basistarief circa 20% lager dan het hoogtarief. 

 Nooit korting op korting geven. 
 
Weekendtarief 
 

 Het tarief voor de nacht van zaterdag op zondag is altijd gelijk aan het 
hoogseizoen tarief. 

 Weekendtarief is in 2020 niet meer van toepassing 
 
Vastleggen van tarieven 
 

 De tarieven worden vastgelegd met de invoering van de tarieven in het 
reserveringssysteem (Tommy) en gepubliceerd op de (eigen accommodatie) 
website. 

 Bij een overnachting hoort het gebruik van centrale ruimten, zoals zaal, 
keuken e.d. 

 Zaalhuur wordt enkel in rekening gebracht indien gasten het exclusieve 
gebruik van de zaal wensen. 

 
Acties en arrangementen 
 
Er geldt een marge van maximaal 25% op de overnachtingsprijs. Hiermee wordt 
ruimte geboden aan de BHC’s om meer te kunnen ondernemen en een hogere 
bezetting en/of omzet te genereren. 
 
AMS-korting 

 De BHC bepaalt de ruimte die de AMS krijgt om, in bepaalde 
omstandigheden, korting te geven. 

 De BHC kan in bepaalde perioden acties en/of arrangementen inzetten. 

 Acties en/of arrangementen worden vooraf gepubliceerd op (tenminste) de 
website. 

 Nooit korting op korting geven. 

 Afwijkende acties zijn alleen mogelijk met instemming van de 
Bestuurscommissie Accommodaties.  
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Richtlijnen inzet AMS-korting: 
 

 5 tot 10% voor individuele gasten en groepen. 

 10-20% voor groepen en arrangementen/acties. 

 25% voor acties/arrangementen in stille perioden. 
 
Centrale acties 
 

 Jaarlijks kan een aantal landelijke acties en/of arrangementen worden 
aangeboden, zoals april wandelmaand en vouchers. Dit uitsluitend na 
akkoordbevinden van Bestuurscommissie Accommodaties. 

 De uitgangspunten van de in te zetten acties worden vooraf met de BHC’s 
gecommuniceerd. 

 De vrijwilligersvoucher is geldig gedurende het gehele, op de voucher 
aangegeven, kalenderjaar, met uitzondering van de maanden juni, juli en 
augustus. Op 1 januari van het volgende kalenderjaar verloopt de voucher en 
geeft hij geen recht meer op een verblijf in de Nivon-accommodaties. 

 
Kinderen-gratis 
 

 Kinderen en kleinkinderen van 6 tot 16* jaar van betalende volwassen Nivon 
leden. 
* Let op: Als het kind 16 jaar is kan het niet meer gratis overnachten. 

 Nivon leden kunnen gratis overnachten, op alle Nivon accommodaties, onder 
de volgende voorwaarden: 

o Per betalende volwassene mogen twee kinderen gratis mee 
o Kinderen slapen op de kamer van de ouder(s), voor zover mogelijk 
o Kinderen die gratis willen overnachten moeten wel Nivon lid zijn. Ze 

overleggen hun lidmaatschapskaart bij het inchecken, aan de balie. Ze 
moeten worden begeleid door minimaal één betalende ouder, tevens 
Nivon lid. 

o Komt Opa en/of Oma met kleinkinderen? Dan moeten Opa en Oma 
Nivon lid zijn, maar ook de kleinkinderen. 

 

Overige tarieven 
 
Huisjes, appartementen en blokhutten 

 BHC’s kunnen een voorstel doen voor de tarieven van de huisjes/blokhutten. 

 De tarieven worden door de accommodatie zelf met de overige tarieven 
gepubliceerd en ingevoerd. 

 
Seizoen plaatsen  

 Het bepalen van de tarieven voor seizoenplaatsen is aan de BHC’s, gelet op 
prijsstelling van omliggende terreinen.  
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Nivon groepen 

 Het Nivon heeft onder meer tot doel: “het stichten en beheren van vergader- 
en ontspanningsgebouwen, die als conferentie-, ontmoetings- en vakantieoord 
kunnen dienen”; 

 De Nivonraad (2017-11-25) heeft vastgesteld: “het Nivon is van, voor en 
door de leden van het Nivon”; 

 Nivon afdelingen, -federaties, -regio’s, -landelijke werkgroepen, -
accommodatiebeheergroepen, -ledengroeperingen zoals Jeugd & 
Jongerenwerk e.d. zijn zo gezien mede-eigenaar van de accommodaties; 

 Als zodanig betalen zij, voor het gebruik van de Nivon conferentie- en 
ontmoetingsfaciliteiten, mits beschikbaar, niet meer dan de kostprijs; 

 De kostprijs is vastgesteld op €50,00 per bijeenkomst, maar niet langer dan 
een gehele dag, inclusief koffie/thee en gebruik van de keukenfaciliteiten. 

 
Integraal Nivon tariefbeleid 

 Veel accommodaties organiseren jaarlijks terugkerende 
activiteitenprogramma’s; 

 De Nivonraad (2017-11-25) heeft hiervoor een integraal tarievenbeleid 
vastgesteld; 

 Niet-leden betalen voor elke Nivon activiteit 1,5 maal het Nivon ledentarief, tot 
een maximaal verschil van 1,5 maal het Nivon jaarlidmaatschap; 

 Zo wordt het attractiever om Nivon lid te worden. 
 

 
  



 
Situaties waarin dit document niet voorziet, zijn ter besluitvorming aan de Bestuurscommissie 
Accommodaties, op voorstel van de desbetreffende BHC. 

JCB, RM Versie 5.0: 4 september 2019 

7 

Tarieven Nivon accommodaties 2020 
 

A-accommodaties 

Tarief Hoog Basis  
Leden v.a. 16 jaar € 21,00 € 17,20  

Leden 6 tot 16 jaar € 16,30 € 13,40  

Niet leden v.a. 16 jaar € 31,50 € 25,80  

Niet leden 6 tot 16 jaar € 24,50 € 20,10  

  

B-accommodaties 

Tarief Hoog Basis  

Leden v.a. 16 jaar € 19,10 € 15,80  

Leden 6 tot 16 jaar € 14,80 € 12,30  

Niet leden v.a. 16 jaar € 28,70 € 23,70  

Niet leden 6 tot 16 jaar € 22,20 € 18,50  

  

C-accommodaties 

Tarief Hoog Basis  

Leden v.a. 16 jaar € 17,00 € 14,20  

Leden 6 tot 16 jaar € 13,20 € 11,10  

Niet leden v.a. 16 jaar € 25,50 € 21,30  

Niet leden 6 tot 16 jaar € 19,80 € 16,70  

 
* Afhankelijk besluit accommodatie. 

o De structuur geldt voor twee jaar. Het tweede jaar is vooral 
bedoeld om overnachtingen vroeg te kunnen inboeken. Het 
tarief voor het tweede jaar is echter een voorlopig tarief. 
Het zal altijd weer in september van het voorgaande jaar 
worden bijgesteld. De bijstelling wordt ingevoerd door het 
Landelijk Bureau. 
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Natuurvriendenhuizen indeling, op basis van ligging en kwaliteit. 
 

A-accommodaties 

Banjaert Wijk aan Zee 

Eikhold Heerlen 

Het Hunehuis Darp, bij Havelte 

Het Zeehuis Bergen aan Zee 

 
 

B-accommodaties 

ABK-huis  Hall 

Allardsoog Een-West 

De Bosbeek Bennekom 

De Hondsrug Noordlaren 

De Kleine Rug Dordrecht 

Koos Vorrink  Lage Vuursche 

Morgenrood Oisterwijk 

 
 

C-accommodaties 

Den Broam Buurse 

De Hondsrug etage Noordlaren 

Krikkenhaar Bornerbroek 
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Tarieven huren van het gehele Natuurvriendenhuis in 2020 
 

ABK Huis 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 60 75%  €     860,00   €     711,00   

Niet-leden 60 75%  €  1.292,00   €  1.067,00   

  

Den Broam1 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 32 75%  €     463,00   €     387,00   

Niet-leden 32 75%  €     694,00   €     580,00   

  

Krikkenhaar 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 50 75%  €     638,00   €     533,00   

Niet-leden 50 75%  €     956,00   €     799,00   

  

Hunehuis2 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 63 75%  €  1.067,00   €     888,00   

Niet-leden 63 75%  €  1.674,00   €  1.393,00   

  

Morgenrood 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 80 75%  €  1.146,00   €     948,00   

Niet-leden 80 75%  €  1.722,00   €  1.422,00   

  

Bosbeek 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 99 75%  €  1.418,00   €  1.173,00   

Niet-leden 99 75%  €  2.131,00   €  1.760,00   

  

Allardsoog 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 56 75%  €     802,00   €     664,00   

Niet-leden 56 75%  €  1.205,00   €     995,00   

  

                                                 
1 Den Broam hanteert aangepaste tarieven 
2 Het Hunehuis hanteert aangepaste tarieven 
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Hondsrug 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 48 75%  €     688,00   €     569,00   

Niet-leden 48 75%  €  1.033,00   €     853,00   

  

De Kleine Rug 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 33 75%  €     473,00   €     391,00   

Niet-leden 33 75%  €     710,00   €     587,00   

  

Banjaert 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 80 75%  €  1.260,00   €  1.032,00   

Niet-leden 80 75%  €  1.890,00   €  1.548,00   

  

Zeehuis 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 84 75%  €  1.323,00   €  1.084,00   

Niet-leden 84 75%  €  1.985,00   €  1.625,00   

  

Koos Vorrinkhuis 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 100 75%  €  1.432,50   €  1.185,00   

Niet-leden 100 75%  € 2.152,50   €  1.777,50   

  

Eikhold 

  Aantal bedden Tarief Prijs hoog Prijs laag  

Leden 80 75%  €  1.260,00   €  1.032,00   

Niet-leden 80 75%  €  1.890,00   €  1.548,00   
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Tariefstructuur Natuurvriendenkampeerterreinen 
 
 
De Natuurvriendenkampeerterreinen zijn ingedeeld in drie categorieën, op basis van 
ligging en kwaliteit: 
 

Categorie I 

Banjaert, Wijk aan Zee 

De Gele Anemoon, Wijlre 

Het Hallse Hull, Hall 

Zeehuis, Bergen aan Zee 

  

Categorie II 

De Grutto, Schipluiden 

De Hondsrug, Noordlaren 

De Kleine Rug, Dordrecht 

Lettelbert, Lettelbert 

De Meenthe, Noordwolde 

Morgenrood, Oisterwijk 
 

Categorie III 

Bosbeek, Bennekom 

Den Broam, Buurse 

Het Hunehuis, Darp 

Krikkenhaar, Bornerbroek 
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Tariefstructuur 2020: 
 

Ledentarieven 
Categorie 
I 

Categorie 
II 

Categorie 
III 

Leden vanaf 16 jaar € 4,90  € 4,20  € 3,50  
Leden 6 tot 16 jaar € 3,70  € 3,20  € 2,60  
Leden staanplaats € 3,50  € 3,50  € 2,80  
Leden leegstand € 6,30  € 6,30  € 5,30  

 
De ledentarieven staan vast. Niet leden betalen altijd 1,5 maal het Nivon ledentarief, 
of meer. 
 

Niet-ledentarieven 
Categorie 
I 

Categorie 
II 

Categorie 
III 

Niet-leden vanaf 16 
jaar 

€ 7,40  € 6,30  € 5,30  

Niet leden 6 tot 16 jaar € 5,60  € 4,80  € 3,90  
Niet-leden staanplaats € 5,30  € 5,30  € 4,20  
Niet-leden leegstand € 6,30  € 6,30  € 5,30  

 
De BHC’s kunnen besluiten hogere niet-leden tarieven in rekening te brengen, 
afhankelijk van lokale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld voor de kustlocaties. 
 
De finale tariefstelling voor de Natuurvriendenhuizen moet altijd worden 
geaccordeerd door de Bestuurscommissie Accommodaties. 
 
Dagtarieven 2020: 
 

Dagtarieven 

Elektra € 2,90  
Fietsverhuur € 7,90  
Kinderfiets € 5,30  

 
Persoonscategorieën1 

 

 0 tot 6 jaar:  gratis  

 6 tot 16 jaar:  jeugdtarief2 

 16 jaar en ouder: basistarief 
 
1Bij kampeerterreinen hanteren we een staanplaats- naast het persoonstarief. 
2Het jeugdtarief is circa 25% lager dan basistarief. 
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Familiekampeerterreinen kennen een verschillend tarief 
 

 Onderscheid in tarief voor leden van het Nivon en niet-leden. 

 Niet leden betalen 1,5 maal het Nivon ledentarief, of meer. 

 Kampeerders met het Groene Boekje betalen het niet-ledentarief. 
 
Vast tarief voor het gehele jaar 

 Voor alle seizoenen, feestdagen en alle andere dagen van het jaar geldt één 
kampeertarief. 

 
Groepen 
 

 Groepen met minimaal 75% Nivonleden verblijven tegen ledentarief. 

 Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs overnachten met korting op het 
niet-ledentarief van 25%. 

 Nivon-geledingen verblijven tegen ledentarief. Dit zijn bijvoorbeeld Nivon  
-werkgroepen, -afdelingen, -wandelgroepen, -reizen, enz. 

 De werkgroep Sociale Groepsvakanties verblijft tegen ledentarief. 
 

Kinderen-gratis 
 

 Kinderen en kleinkinderen van betalende volwassen Nivon leden kunnen 
gratis overnachten, op alle Nivon kampeerterreinen, onder de volgende 
voorwaarden: 

o Per betalende volwassene mogen twee kinderen gratis mee. 
o Kinderen die gratis willen overnachten moeten wel Nivon lid zijn. Ze 

overleggen hun lidmaatschapskaart bij het inchecken, aan de balie. Ze 
moeten worden begeleid door minimaal één betalende ouder, tevens 
Nivon lid. 

o Komt Opa en/of Oma met kleinkinderen? Dan moeten Opa en Oma 
Nivon lid zijn, maar ook de kleinkinderen. 

o Voor de Nivon natuurkampeerterreinen is het bezit van “het Groene 
Boekje” niet voldoende voor deelname aan het Kinderen-gratis 
concept. 

 
Groene Boekje kampeerders 
 
Het Nivon werkt samen met de Stichting de Groene Koepel, die zich inzet voor een 
duurzame ontwikkeling van groene verblijfsaccommodaties in Nederland. De Nivon 
kampeerterreinen, die hiervoor zijn aangemeld, staan genoemd in het Groene 
Boekje. Alleen voor deze terreinen geldt in 2020 de volgende regeling: 
 

o Bij aanmelding van een Nivon lidmaatschap, met minimaal één overnachting, 
wordt het Groene Boekje gratis uitgegeven. 

o Voor Nivon leden, bij aanmelding van minimaal één overnachting, kost het 
Groene Boekje €10,00. 

o Het Groene Boekje is bij het Nivon alleen verkrijgbaar op deze 
kampeerterreinen en niet bij het Landelijk Bureau of via de Nivon website. 
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Nivon lidmaatschap tarieven 
 

 26 jaar en ouder, eerste lid: € 40,00 
 26 jaar en ouder, medebewoner: € 30,00 
 16 t/m 25 jaar: € 20,00 
 6 t/m 15 jaar: € 10,00 
 0 t/m 5 jaar: Gratis 

 
Een huishouden met meerdere leden betaalt maximaal € 90,00 
 
Volwassenen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen in aanmerking komen 
voor een speciaal tarief. Neem voor meer informatie contact op via  
leden@nivon.nl. 
 
Als je lid bent 

 Krijg je korting op overnachtingen in de natuurvriendenhuizen en op de 
kampeerterreinen. En niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. 

 En als je overnacht in een natuurvriendenhuis of op een kampeerterrein, dan 
kunnen je kinderen of kleinkinderen gratis overnachten. 

 
Verder: 

 Kun je aan alle activiteiten en reizen deelnemen en krijg je altijd korting. Er zijn 
reizen voor iedereen, jeugdkampen, jongerenreizen, bergsporttochten, 
ouderenreizen, natuurdagen en allerlei culturele activiteiten. Ook kan je een 
groepsvakantie in een natuurvriendenhuis of op een kampeerterrein 
organiseren. 

 Krijg je elk kwartaal de Toorts, het magazine vol activiteiten en verhalen van 
Nivon. Om nieuwe ideeën op te doen. 

 Kun je voordelig Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen. Nivon 
beheert een wandelnetwerk van 4000 kilometer. Bijvoorbeeld het Pieterpad, 
Trekvogelpad, Veluwe Zwerfpad, het Kustpad en het Noaberpad. 

 Dan bieden de buitensportwinkel en webshop van Carl Denig 10% korting. 

 Krijg je bij Globetrotter Buitensportvoeding 10% korting op maaltijden en 15% 
op losse ingrediënten, wanneer je voor € 25 of meer bestelt. 

 
 
 
 

mailto:leden@nivon.nl

