
VOORWAARDEN VERBLIJF CAMPING WESTERHOEVE

Hartelijk dank voor de reserveringsaanvraag voor een verblijf op camping Westerhoeve! We zien 
er naar uit jullie dit jaar bij ons te verwelkomen.  
Wanneer je een plaats reservereert op onze camping ga je automatisch akkoord met de gestelde 
regels en voorwaarden. Deze kun je hieronder doorlezen. Indien er vragen zijn verzoeken wij om 
contact op te nemen met andrea@westerhoeve4.nl.

Piet en Janny Louws, Andrea Labeur 
Adresgegevens camping
Westhovenseweg 4, 4356 RM Oostkapelle

Regelement camping Westerhoeve

• Op de dag van aankomst bent u welkom tussen 12.00 uur en 16.00. Verwacht u later dan 16.00u 
te arriveren dan vernemen wij dit graag vooraf.  

• Op de dag van vertrek dient u voor 11.00u ‘s morgens te vertrekken zodat wij de plaats kunnen 
klaarmaken voor de nieuwe gasten. 

• Stroomsnoer graag in de struiken hangen, niet in het gras ivm maaien.  

• De stroomaansluiting is 6 ampére. 

• Per kampeerplaats mag één koelkast aangesloten worden, let op dat u niet meerdere (zware) 
elektrische apparaten tegelijk van stroom voorziet, ivm overbelasting. 

• Gelieve geen dicht plastic onder voortent te gebruiken. Wel mag u doorgroeidoek of open 
vlonders gebruiken. 

• Auto alleen op het gras bij het opzetten en afbreken, daarna op de beschikbare 
parkeerplaatsen buitenom de kampeerveldjes. Er is voldoende parkeergelegenheid buitenom 
de kampeervelden en zo houden we deze veilig en ruimtelijk. 

• Douche (warm water) in toiletgebouw en een warmwater tappunt kunnen vrij gebruikt worden, 
zonder gebruik van muntjes.  

• Graag uw afval scheiden in de daarvoor bestemde bakken naast het toiletgebouw. Gebruik de 
aparte afvalbakken voor glas, papier, plastic, blikken en statiegeldflessen. Overig afval in open 
plasticzak in container.



• Vanaf 23.00u dient het rustig te zijn op de camping.  

• Gebruik wasmachine €4,50 incl. waspoeder. Gebruik wasdroger €4,50 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, graag even melden.  

• Open vuur is verboden. Barbecueën is toegestaan, let wel op brandgevaar! Barbecue niet op 
het gras plaatsen (evt. stenen eronder). Zorg dat u water binnen handbereik hebt.  

• Honden zijn welkom, maar dienen op de camping wel aangelijnd te blijven in verband met de 
andere gasten. 

• Zorg dat uw radio/muziek een ander geen hinder bezorgt, dus houd het volume laag. 

• In verband met de corona pandemie bieden wij een gratis omboekingsmogelijkheid aan indien 
de camping vanwege overheidsmaatregelen gesloten wordt. Wanneer het voor u onmogelijk is 
om een andere datum/ ander jaar terug te komen, kijken wij naar een oplossing op maat. 

• Reserveringskosten kunnen niet worden gerestitueerd. 

• Bij annulering meer dan 1 maand voor uw reservering worden alleen de reserveringskosten 
gerekend. Eventuele teveel betaalde huur zal worden gerestitueerd. 

• Bij annulering binnen 1 maand voor de reservering worden de reserveringskosten, 
toeristenbelasting en 50% van huurbedrag gerekend. Eventuele teveel betaalde huur zal 
worden gerestitueerd. 

• Indien u zelf last-minute (binnen 1 week voor huurperiode) besluit niet naar onze camping af 
te reizen wanneer er geen reis- of kampeer restricties gelden, kan de huur niet geresitueerd 
worden. 

Praktische informatie camping Westerhoeve

Receptie is in het zomerseizoen iedere zaterdag van 11-16u geopend
Voor de overige dagen is er een ‘mobiele receptie’, te bereiken op 0118 85 53 67 of door te 
mailen naar andrea@westerhoeve4.nl. Voor niet-dringende vragen graag een whatsapp bericht 
of email, voor dringende vragen kunt u ons bellen.
Verder zullen Piet, Janny en Andrea regelmatig op het terrein te vinden zijn en helpen wij allemaal 
graag met jullie vragen.

Op zondag stellen wij prijs op onze rust. Die dag is de receptie niet telefonisch bereikbaar. Je kunt 
een vraag via whatsapp of email natuurlijk wel doorsturen en voor spoedgevallen zijn wij uiteraard 
wel bereikbaar.

Bezoek bij aankomst melden en per dag afrekenen
Kosten bezoek overdag per dag:   €3,00 p.p.   |   auto €3,50   |   hond  €2,00 
Overnachting bezoek per nacht: €5,00 p.p. + t.b €1,30   |   klein tentje  €3,50 



Op onze camping zijn diverse speelfaciliteiten voor kinderen. Maak hier zo veel gebruik van als 
jullie willen! Denk hierbij voor de kleinste kinderen aan een loop-tractor, zandbak-speelgoed en 
(loop-)fietsjes. Ook is er een skelter, trampoline en pingpongtafel. Neem gerust een eigen batje 
en balletjes mee, of een bal voor het volleybalnet. Wanneer je deze niet tot je beschikking hebt 
zijn een bal en tafeltennis setje beschikbaar op aanvraag. Na elk gebruik graag weer inleveren.

We zien wel graag dat het speelgoed uit de zandbak en recreatieruimte elke avond weer op de 
plaats waar ze horen terug zijn. Op deze manier houden wij zelf ook het overzicht of alles nog 
compleet is en kunnen ook andere kinderen gebruik maken van het speelgoed.
Wij vragen om niets aan het volleybalnet te hangen, ook niet om te drogen. 

In de recreatieruimte hangt een bloemplukbon die gebruikt mag worden om een bosje bloemen 
te knippen aan één van de bloemplukranden op Walcheren. Bij de bon staat meer informatie over 
het gebruik. Ook staan er een aantal vaasjes en liggen er scharen. 

Er is een stortplaats voor de toiletemmer/ chemisch toilet naast het toiletgebouw. 

In de zomer kunt u voor medische klachten terecht bij de zomerdokter. Meer informatie hierover 
vindt u in de recreatieruimte.

LET OP: eerst bellen naar de dichstbijzijnde huisarts voor een afspraak. 
Levensbedreigende situatie: 112
Huisarts: 0118 581276
Huisartsenpost: 0900 1985 (na sluitingstijd huisarts vanaf 18.00u - 8.00u en weekenden/feestdagen 
08.00u - 08.00u)

Huisartsenpraktijk Dees
Dorpsstraat 2
4356 AJ Oostkapelle
Telefoonnummer: 0118-581276

Graag wensen wij jullie een fijn verblijf op onze camping. Laat het ons gerust weten als er vragen 
of onduidelijkheden zijn!

Wij zien uit naar een mooi vakantieseizoen,
Andrea Labeur, Piet en Janny Louws


