
Welkom op 

RESTAURANT
In de kantine kun je eten
of afhalen van 09.00 tot 

02.00 uur.

EXTRA TIP
WAARDEVOLLE SPULLEN

Waardevolle spullen kunnen gratis worden opgeborgen in de kluis 
bij de receptie, op vertoon van je kampeerbewijs.

Meer weten over de activiteiten bij Camping Terpstra?
Volg ons dan op social media via Facebook en Instagram!

�

�

facebook.com/CampingTerpstra

@CampingTerpstra

Handig
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DOUCHEN
Kost 1 euro voor 5 

minuten, wisselen kan bij 
de receptie.

RECEPTIE
Elke dag geopend van 

9.00 tot 22.00 uur.

In het dorp Midsland
vind je: de Rabobank,
alle kroegen, de drogist
en restaurantjes!

DORP
MIDSLAND

Activiteiten zoals paintballen
en blokarten kunnen geboekt
worden via: mooi-weer.nl

GAVE
ACTIVITEITEN

5 min. lopen vanaf de
camping. Ga rechts de
camping af, volg de weg
en ga de 2e weg rechts voor
de Coop!

SUPERMARKT

Slechts 10 min. fietsen.
Ga rechts de camping af,
sla de eerste afslag rechts
af door de woonwijk en
rij door tot het strand.

STRAND

VAKANTIETENT



HOE WERKT HET VERTREK BIJ

Camping Terpstra

Is er iets stuk?

CHECKLIST VOOR: Vakantietent

INVENTARIS TENT

1 gasfornuis

INVENTARIS KOOKBOX

1 Bij vertrek alles netjes, schoon, droog, heel en compleet achterlaten.
Hoe zien wij de tent graag terug?

2 Spreek een medewerker van de camping aan op je veld of bij de receptie.

3 Laat je tent controleren door een medewerker van de camping.

4 Bij goedkeuring krijg je een handtekening op je kampeerbewijs.

5 Laat je goedgekeurde kampeerbewijs zien bij de receptie en krijg je borg terug.

Alles heel en aanwezig in de tent. Tent + inventaris zijn schoon en droog. Buitenom de tent opgeruimd 
(ook de bierdopjes enzo). Sopjes, doekjes, dweilen, vuilniszakken zijn bij het toiletgebouw op het veld 
verkrijgbaar. Bezems, stoffer en blikken, vuilniszakken zijn bij de receptie verkrijgbaar.

Is er iets stuk? Geen probleem! Wij vervangen deze artikelen, dit kan worden afgerekend bij de receptie. Dit kost 
natuurlijk niet je gehele borg.

BIJ DE RECEPTIE OP HET RAAM HANGEN DE VERTREKTIJDEN VAN DE BAGAGEKARREN.

Contant betaald = contant terug, Pin betaald = binnen 2 werkdagen op je rekening. Let op: hou je pinpas 
bij de hand.

1 gasfles

1 bierbank**

* Streep door wat niet van toepassing is
** Tafel met 2 banken

1 lamp

1 haspel

Ik ben iets kwijtgeraakt/iets is stuk gegaan, namelijk:

Ik heb alles gecontroleerd en ben het hier mee eens Handtekening

1 koelkast ( ja / nee )*

1 bestekbak

6 lepels

6 messen

6 vorken

6 lepeltjes

1 opscheplepel

1 soeplepel... matrassen

2 pannen met deksels en 1 
steelpan

6 borden

6 bekers

1 afwasborstel

1 veger & blik

1 blikopener

1 aardappelschilmesje

1 snijplank

1 afwasteil

1 koekepan

VAKANTIETENT

� Uitchecken voor 10:00 uur


