
  

Huishoudelijke mededelingen 

 

 

Natuurkampeerkaart 

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Natuurkampeerterreinen.  Logeren op een 

natuurkampeerterrein betekent: rust, kleinschalig maar ruim, landschappelijke omgeving 

en goede maar eenvoudige voorzieningen. Wil je bij ons kamperen, dan dien je in het 

bezit te zijn van een natuurkampeerkaart.  Heb je deze niet, dan is deze kaart via het 

reserveringssysteem verkrijgbaar. Je ontvangt hierbij ook het Groene Boekje. Hierin staan 

alle Natuurkampeerterreinen van Nederland beschreven. 

Bezoekers  

Welkom, maar geef van te voren het aantal bezoekers/extra auto’s door. Max. 4 

personen tegelijk, anders in overleg. 

Nachtrust 

Tussen 22:00 uur en 08:00 uur is rust gewenst. Vermijd luidruchtig gedrag.  

Honden mee 

Uw hond is welkom. Houdt u uw hond echter wel aangelijnd en laat uw hond uit buiten 

het kampeerterrein. Het weiland tegenover de camping is geen uitlaatplek. Op het 

informatiebord in het sanitair vindt u een plattegrond met uitlaatplekken in de buurt. 

Afval containers 

Aan begin van het kampeerterrein hebben wij een afval station waar u uw afval kunt 

scheiden en inleveren.  

Barbecue 

Kunt u heerlijk van genieten, mits het geen overlast veroorzaakt en geen schade aan de 

grasmat toebrengt. 

Chemisch toilet 

Aan de zijkant van het sanitair gebouw vindt u het chemisch toilet 

Uitcheck 

Op de dag van vertrek dient uw plek voor 12.00 uur weer vrij zijn. Wilt u later uitchecken? 

Bespreek de mogelijkheid van een lazy check out op de dag voor vertrek.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Kano's en zwemwater 

In het midden en aan het eind van het kampeerterrein liggen 2 zwemsteigers. Bij de 

zwemsteiger in het midden van het terrein liggen kano’s waar u vrij gebruik van kunt 

maken.  Als u met uw kano op ontdekking gaat, dan is het niet toegestaan om aan te 

meren op een van de legakkers die u tegenkomt. Dit zijn prive eigendommen van 

omwonenden. Na gebruik a.u.b de kano’s weer op het land trekken. 

Koelkast en vriezer voor algemeen gebruik 

In Opa Leo’s kas vindt u achter de koffiemachine een koelkast en vriezer voor algemeen 

gebruik. 

Koffie, thee, ijs e.d. 

In Opa Leo’s kas kunt u genieten van verschillende producten. Wij vertrouwen erop dat u 

uw aankopen voldoet in de kleine kassa of d.m.v. het scannen van de QR code.  

Broodjes service 

Dagelijks (m.u.v. zondag)  worden er broodjes geleverd rond 08:30 uur. In Opa Leo's kas 

ligt een lijst waarop u uw broodjes tot 18:00 uur kunt bestellen voor de volgende dag.  

Vuurplek 

Voor Opa Leo’s kas is een vuurplek voor algemeen gebruik.  Om de hoek van de kas staat 

een zwarte ton gevuld met hout die alleen voor deze vuurplaats bedoeld is. Volwassenen 

mogen dit vuur zelf aansteken. Heeft u hulp nodig? Laat het ons weten. 

Zien en Doen in de omgeving 

De omgeving van het kampeerterrein is prachtig om te voet, per fiets, kano of boot te 

ontdekken. Bij de receptie ligt een magazine over Vinkeveen en omgeving. Deze kunt u 

gratis meenemen. Ook op onze website staan verschillende leuke tips 

www.buitenlevenkamperen.nl. Of spreek ons gerust even aan. Wij delen als trotse Veners 

graag onze tips met u.  

http://www.buitenlevenkamperen.nl/

