
HANDIGE TIPS

Kost 1 euro voor 5 minuten, 
wisselen kan bij de receptie.

DOUCHEN RECEPTIE ETEN

SUPERMARKTGAVE ACTIVITEITENWAARDEVOLLE SPULLEN

HET STRAND VOLG JIJ ONS AL? HET DORP MIDSLAND

Kunnen gratis worden 
opgeborgen in de kluis 

bij de receptie, op vertoon 
van je kampeerbewijs! 

Slechts 10 min. fietsen. 
Ga rechts de camping af, 
ga de eerste afslag rechts 

door de woonwijk en 
rij door tot het strand.

Is elke dag geopend van 
9.00 tot 22.00 uur.

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

Activiteiten zoals 
paintballen en blokarten 

kunnen geboekt worden via: 
mooi-weer.nl

In de kantine kun je eten of 
afhalen en is geopend van 

09.00 uur tot 02.00 uur.

5 min. lopen vanaf de camping. 
Ga rechts de camping af, 

volg de weg en je komt de 
Coop tegen!

WELKOM OP CAMPING TERPSTRA!

Volg Camping Terpstra op 
Facebook* en Instagram!
*facebook.com/CampingTerpstra



VERTREKWIJZER
LUXE LEGERTENT

CHECK VOOR 10 UUR UIT EN KRIJG JE BORG TERUG!

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

INVENTARIS
1 Keukenblok

1 Gasfles
1 Bierbank*

1 Haspel

1 Lamp

1 Koelkast

... Bedden - Matrassen

*Tafel met twee banken

1 Bestekbak

10 Lepels

10 Messen

10 Vorken

10 Lepeltjes

1 Opscheplepel

1 Soeplepel

1 Spatel

1 Aardappelschilmesje

4 Pannen met deksels

1 Grote witte soeppan* 

10 Borden

10 Bekers

1 Thermoskan

1 Koffiefilterhouder
1 Blikopener

1 Koekenpan

1 Snijplank

1 Afwassteil

1 Afwasborstel

1 Veger en Blik

*met deksel

INVENTARIS KOOKBOX

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

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

Laat je tent controleren door een 
medewerker van de camping.

Bij goedkeuring krijg je een 
handtekening op je kampeerbewijs.

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

Contant betaald = contant terug. 
Pin betaald = via pin terug.
PINPAS BIJ DE HAND HOUDEN!

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


