
Kampeerplaatsen
Charmeplaatsen voor authentiek kamperen op een veldje
of in een lommerrijk laantje.
Plaatsen: A t/m D, 1 t/m 12, 29 t/m 49, 74 t/m 80, 87 t/m 94

Campers staan op Charmeplaatsen met stevige ondergrond,
met water en afvoer op de plaats.
Plaatsen: A t/m D, 1 t/m 12, 29 t/m 49

Uitzichtplaatsen hebben ruim zicht over het park of de vijver. Vrij 
van directe overburen, of ze staan op zeer ruime afstand.
Plaatsen: 13 t/m 27, 50 t/m 73, 81 t/m 86 en 95 t/m 139

Laagseizoen 2023: 1-4/16-5, 30-5/7-7 en 28-8/1-10
ACSI of ANWB Campingkey is geldig op de Charmeplaatsen.

Onze tarieven ziet u op onze website:
www.dedrieprovincien.nl/camping/tarieven

Faciliteiten
Onze camping is gericht op actieve volwassenen.
Wij hebben bewust geen faciliteiten voor kinderen.

Elektra: alle plaatsen hebben standaard 6 ampère elektra.
Een upgrade naar 10 ampère kan op iedere plaats.

Comfortplaatsen: water en afvoer is niet op alle plaatsen 
mogelijk. Vraag ernaar als dit belangrijk voor u is.

Wassen
Wasmachine, incl. wasmiddel € 5,00
Wasdroger (per 20 minuten) € 0,50
Douches (6 minuten) € 0,50
Wascabine met warm water  Gratis
Warm afwaswater  Gratis

Wifi (2 apparaten per ticket)
1 dag: €  2,00 1 maand: € 25,00
3 dagen €  5,00 3 maand: € 45,00
1 week: €  10,00 6 maand: € 75,00
Op het terras en in het restaurant heeft u gratis toegang tot Wifi.

Belangrijke telefoonnummers:
Dokterswacht:  0900 - 112 7 112
Huisarts Bakkeveen 0516 - 54 13 50
Politie 0900 - 8844
Alarm (levensgevaar) 112
Receptie/Restaurant 0516 - 541201

Receptie is gedurende het seizoen open van
maandag t/m zaterdag vanaf 10 uur, Zondag vanaf 12 uur.

Kampeerregels en mededelingen 
 
Aankomst vanaf 12 uur ’s middags.
Vertrek voor 11:30 uur ’s morgens.

Plaatsing kampeermiddel volgens de aanwijzingen van de 
beheerder, wij hanteren vaste opstellingen. Buiten de voortent 
mag de grasmat niet afgedekt worden, ook niet met een vlonder, 
doorgroei- of deurmat. Bijzettenten en extra luifels (voor de 
voortent) in overleg.

Auto’s mogen naast uw kampeermiddel, zo dicht mogelijk bij de 
dissel. Indien er schade aan de grasmat dreigt (bijvoorbeeld bij 
nattigheid), dient u uw auto op één van de parkeerterreinen te 
plaatsen.

Matig uw snelheid om de rust op de camping te waarborgen.
Rijd stapvoets om overlast te beperken.

Rusttijd geldt na 23.00 uur. Wij verzoeken u dan om stilte. 

Honden zijn op de camping aangelijnd en mogen geen overlast 
geven. Uitlaten buiten de camping, eventuele ongelukjes op de 
camping direct zelf opruimen. De opruimplicht geldt ook op het 
buitenpad van de camping en langs het weiland van de buren.

Bezoekers U bent verantwoordelijk voor uw gasten en voor het 
overbrengen van de kampeerregels.
Wij verzoeken u om uw gasten bij de ingang van de camping op te 
vangen en ervoor te zorgen dat de auto geparkeerd wordt op de 
bezoekersparkeerplaats (vooraan op de camping),
Auto’s van bezoekers zijn niet toegestaan op de camping

Afval: Achter het restaurant is de milieustraat met grote containers 
voor glas, papier en restafval. Glas uitsluitend in deze glasbak i.v.m. 
onze veiligheid! Grof vuil voert u zelf af, wij hebben hiervoor geen 
voorziening.

Chemisch toilet: Achter de sanitair-gebouwen bevinden zich de 
stortbakken voor uw chemisch toilet en kleine containers voor 
dagelijks huisvuil (zonder glas).

Vissen in de vijvers mag zonder vergunning. Elke vorm van voeren 
is verboden i.v.m. verontreiniging en ongedierte.

Lectuur: In de wasserette 1e sanitairgebouw kunt u boeken en 
tijdschriften lenen en ter beschikking stellen.

Op en rond uw kampeerplaats is knipperende verlichting niet 
toegestaan. Wifi-repeaters zijn ook verboden.

Storingen, mankementen e.d. gaarne melden tussen
09.30 – 22.00 uur.
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De droomplek voor wie van écht
rustig recreëren houdt


