
 

 

Regels kamperen 2021 
 

Welkom bij De Wolfskuil! Leuk dat jullie komen kamperen bij ons. We hopen dat jullie volop genieten 
van het kamperen. Hieronder zijn enkele richtlijnen/afspraken die we met jullie maken. Als iedereen 
hier zich aan houdt, heeft iedereen een fijne tijd. Heb je hier vragen over neem dan contact met ons 
op. 

 
Regels m.b.t. Corona 

• Volg de regels op zoals het RIVM op zijn site aangeeft (zie www.RIVM.nl), alleen samen 
zorgen we voor het stoppen van dit virus. Hou je aan de basisregels. 

• Ga alleen klachtenvrij naar De Wolfskuil, zo beschermen we elkaar. Heb je een test gedaan? 
Wacht dan eerst het resultaat af voor je bij ons komt. 

• Houdt 1,5 meter afstand van anderen.  

• Per huishouding slaap je in een eigen tent (of iets dergelijks). 

• Toiletgebouw: Er zijn bordjes die laten zien hoe je kunt lopen (eenrichting), hou 1,5 afstand tot 
elkaar, sanitaire ruimte gebruiken per huishouden, uitzetraampjes openhouden. Je kunt ook je 
eigen chemisch toiletgebruiken, er is een uitstort voor je chemisch toilet, je hebt hiervoor een 
sleuteltje nodig die je bij de receptie kunt halen. 

• Groepstent: ook hier hou je 1,5 meter afstand. Zorg voor goede ventilatie (tent niet afsluiten, 
bovenkant ook stukje openhouden).     

• Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging ga 
dan naar huis en neem contact op met de GGD. Neem telefonisch contact op met De 
Wolfskuil 

 
Praktisch 

• Het is niet toegestaan om met een auto, alleen voor het plaatsen van een caravan of 
vouwwagen. Verdere laden en lossen kan bij de slagboom.  

• Je ontvangt als je chemisch toilet gebruikt van ons sleutels voor de stort met cijfercode. 

• Elektriciteit: Maximaal gebruik is 1000 watt per blauw stopcontact. 

• Een koffiezetapparaat of waterkoker kost helaas te veel stroom en kun je dus niet gebruiken. 
Maximaal kun je een apparaat gebruiken van maximaal 1000 watt. Bij het toiletgebouw is een 
koffiezetapparaat en waterkoker die je daar gebruiken kunt.  

• Belangrijke telefoonnummers en overige informatie kun je vinden op het prikbord van ons 
toiletgebouw (deze is tot 1 juli buiten gebruik i.v.m. corona maatregelen).  

• Brandblusser en AED in schuur Repelaerhoeve (gebouw naast sportveld). 

• Check jezelf ’s avonds even op teken.  
 

Algemene regels 

• De Wolfskuil grenst aan een woonwijk, voorkom overlast voor onze omwonende en neem 
regels in acht. 

• Om 23.00 uur moet men het bos verlaten hebben.  

• Na 23.00 uur moet het buiten/ in omgeving van de gebouwen/accommodaties, 
kampeerterreinen en in het bos stil zijn. 

• Gebruik van een geluidsdrager is buiten niet toegestaan.  

• Een kampvuur mag als je onze vuurschaal gebruikt, deze kun je van ons huren inclusief hout 
voor € 6,00. Helaas is het niet altijd toegestaan om te stoken soms is het te droog. We houden 
dit nauwlettend in de gaten. Hout uit het bos is te groot en vaak nat deze kun je dus niet 

gebruiken (uitzondering: een stok voor marshmallows      ). Zet een emmer water bij het vuur. 

Stook alleen op de tegels of op een houten plaat die je bij de vuurschaal krijgt.  

• Huisdieren zijn niet toegestaan. 

• Sporten: Voor het sporten is een sportveld aangelegd. Een balletje trappen doe je dus daar en 
niet op het kampeerterrein.  

• Om het gras te sparen vragen we jullie zo min mogelijk op het kampeerveld te rijden met een 
voertuig. Heb je een camper dan waarderen we het erg dat je zoveel mogelijk wandelend of 
fietsend doet.  

• Parkeren: na het laden en lossen parkeer je je auto bij de receptie. 
 

http://www.rivm.nl/


Bij vertrek 

• As uit de vuurschaal kunt je in de asemmer (stalen vuilnisemmer met deksel) naast de 
Receptie legen. 

• Wil je glas- en papier- en restafval in de daarvoor bestemde vuilcontainers deponeren bij de 
receptie? 

• Mocht er tijdens je verblijf iets kapot zijn gegaan wil je dit voor vertrek melden? 

• Check bij vertrek het terrein op restafval. 

• Heb je sleutels van chemisch toilet gekregen? Deze kun je in de brievenbus tegenover de 
receptie worden gestopt, afmelden is niet nodig. Geef ons je rekeningnummer door zodat we 
de borg terug kunnen storten.  

 
Deelnemerslijst: 
Om goed en adequate te kunnen handelen bij ongevallen en calamiteiten vragen wij jullie 
deelnemerslijst in te vullen, zie bijlage. Daarnaast is het van belang dat wij weten met hoeveel 
personen jullie hier zijn in verband met de corona afspraken (18+ moeten voldoende afstand tot elkaar 
kunnen houden).  
Klantnummer:………..  
Tijdens je verblijf bereikbaar op: 06-……………. 
Jullie verblijven op kampeerveld Beuk/ Den 
 
Akkoordverklaring 
Met het lezen, invullen en ondertekenen van dit formulier verklaren je op de hoogte te zijn van de 
corona regels en maatregelen, je bent verantwoordelijk voor de gezondheidscheck en het naleven van 
de maatregelen.  
Je verklaart naar waarheid de deelnemerslijst te hebben ingevuld  
 
Naam: -------------------------------------------- 
 
 
Handtekening: ---------------------------------------- 
 
 
Graag ontvangen wij deze verklaring plus ingevulde deelnemerslijst vooraf per mail, 
info@wolfskuil.nl .  
We gaan zorgvuldig met jullie gegevens om, je kunt hier meer over lezen in onze privacyreglement op 
de website.  
 

 
 

Bereikbaarheid 
De receptie is tijdens werkdagen in de ochtenden open dan zijn we bereikbaar op telefoonnummer: 
0529-451631 
Buiten de openingstijden is een medewerker te bereiken op 
 06 – 128 92 92 3 
 
 
En tot slot: genieten van elkaars gezelschap en dat je weer kunt bijpraten met elkaar in een mooie 
omgeving! Team De Wolfskuil 
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