
Welkom bij ons!                                                                                    
We hopen dat u/jullie bij ons een leuke vakantieperiode heeft!We willen u/jou graag inschrijven 
 
Familienaam:  Fam…………………………………………………………… eventueel  svr lidmaatschapsnr………………………………… 
 
Straat en huisnr…………………………………………………… 
 
Postcode en woonplaats……………………………………. 
 
Wij komen van ……………………………2018 tot en met ……………………………2018 
Contant betalen / overmaken op bankrekening              (doorhalen wat niet van toepassing is) 

……………….……………….……………………. …………………………………… ……………………………………………………….        
*inleveren bij campingeigenaar/gastheer 

Om onze dieren goed te verzorgen en ons gezin en u als klant te ontlasten vragen wij u of u  
minimaal een dag van te voren aan ons over te maken op bankrekeningnr NL 47 RABO 0336 
3308 98 van Natuurcamping de Boerderij ovv uw naam + welke periode u bij ons verblijft 
met type kampeermiddel + kentekenauto/camper. Bij aankomst gelieve het betaalbewijs te 
laten zien...U mag het ook op dag van aankomst contant betalen. 
Louis en Hennie Verweij  
Zuid-linschoterzandweg 15   info@natuurcampingdeboerderij.nl     www.natuurcampingdeboerderij.nl 
3425EM Snelrewaard gemeente oudewater  06-51041916       bij vragen kunt u ons bellen of aanspreken 
.Het beste ben ik bereikbaar van 8 00-10 00 en van 13 00-14 00 en van 15.30-20 00.

Wij bieden gratis vuurkorfhout, gratis internet in 
de hooiberg, gratis gebruik van de fietsen,skelters 
enz. Wij hebben geen arriveer- en 
vertrektijden(geen slagboom).  
Geen douchemunten.  
Svr leden hoeven niet voor de douche te betalen 

• In de loods bij de boomgaard is er een 
heuze stroschuur met slingertouwen voor 
de jeugd! 

• Gratis gebruik van de steps,traptrekkers 
en skelters ,trampolines en allerlei ander 
speelgoed, kalveren borstelen

De prijzen zijn als volgt: 
Volwassenen toeristenbelasting is € 1 p.p per 
overnachting,kinderen geen toeristenbelasting 

Milieubelasting =1 E per volwassene per dag 
• Tent 2p € 13 per nacht excl toeristen + 

milieu belasting, Kinderen in bijzettent:  
1kind= € 5,  extra kinderen is € 3 per kind  

• Caravan/vouwwagen/camperbus 2p € 15 
excl. toeristenbelasting. Camper 2 p= € 16 
excl toeristenbelasting.   

• Honden € 1 per nacht   

• Leegstand is € 5 per dag.   

• Extra personen/kinderen is 3 E p.p per 
nacht 

• Bij langer verblijf, meer dan 7 dagen krijgt 
u korting7=overnachtingen=6 betalen! 
.Schaapjes mogen uitgelaten worden en     
evt naast de tent geplaatst worden.                                                                                                       

Internetcode boerin01 

• Kort bezoek minder dan 1 uur= gratis. 
Langer dan 1u= €1 p.p. Langer dan 2 uur= 
€2 p.p.  Langer dan 3 u is € 3 euro. Tot een 
dag is € 5 p.p.  Voor baby’s tot 0,5 jaar 
wordt geen bijdrage gevraagd 

• Niet SVR leden betalen € 0,50 per 
douchebeurt 

• Bij later vertrek na 1200-1800 wordt een 
bijdrage van €5 gevraagd 

• Gebruik wasmachine is €3 per was, droger 
kunt u bij ons aanvragen…. 

• Gebruik kano/waterfiets is € 3 p.p per uur 
tot max van €15 p.p per dag voor grote 18 
km route  

• Hemelvaarts+ pinksterweekeinde wordt 
minimaal 3 dagen berekend. 

                Gelieve na 12 00  te arriveren  

We zijn een actieve boerenbedrijf met 
camping.

Wanneer er niemand bij de receptie is, mag u ons op het boerenbedrijf zoeken en evt opbellen 06-

51041916  . Wie weet wordt er een kalfje geboren en had deze onze assistentie nodig?…  De stallen 
die open zijn mogen bezichtigd worden. Veel plezier op onze boerderijcamping!! 
U mag deze bijzondere gebeurtenis meemaken! Wij wensen u een fijn verblijf bij ons! 

mailto:info@natuurcampingdeboerderij.nl


 


