Informatie 2022

Aankomst
Kampeerders kunnen tussen 13:00 en 17:00 uur inchecken.
Gasten die een accommodatie hebben gehuurd kunnen tussen
15:00 en 17:00 uur inchecken en dienen de borg van € 100,per accommodatie (Aqua, Riviera, Mobilhome en Lodge) te
voldoen. Na afspraak zijn ook andere aankomsttijden mogelijk.
Auto`s & parkeren
U dient uw auto te parkeren op uw eigen plek of op het
parkeerterrein tegenover de camping. Uw bezoekers kunnen
hun auto op het parkeerterrein tegenover de camping parkeren.
Afval
Vooraan de camping, direct naast het Freegame sportveld,
bevindt zich het milieu park met diverse containers. Wij scheiden
ons afval, op de containers staat aangegeven welk afval erin mag.
Grof vuil zoals kapotte apparaten, tuinstoelen e.d. horen niet
thuis in deze containers en u dient u mee naar huis te nemen. Zo
draagt u ook in uw vakantie bij aan een schoner milieu.
AED
Op het park is een AED aanwezig! Deze hangt bij de
receptie.
(Avond)rust
Om iedereen een zo prettig mogelijk verblijf te laten
hebben geldt er een avondrust van 23:00 uur tot 08:00 uur. Het
dient dan stil te zijn op het park. Wij vragen uw vriendelijk om
rekening te houden met uw buren. Radio, tv en dergelijke dienen
buiten uw kampeermiddel / verhuur accommodatie niet
hoorbaar te zijn.

Animatieteam 2022
Ons knotsgekke en enthousiaste animatieteam organiseert
allerlei activiteiten voor jong en oud!
In de volgende periodes* is er een animatieteam aanwezig:
- Pasen
- Meivakantie (1 mei t/m 8 mei)
- Hemelvaart
- Pinksteren
- Zomervakantie van 10 juli t/m 26 augustus
De programma`s ontvangt u bij inchecken.
(*data animatie onder voorbehoud)

Annuleringsverzekering & betalingsvoorwaarden
Het is mogelijk binnen 7 dagen na boeking een kortlopende
annuleringsverzekering af te sluiten. Voor meer informatie over
het afsluiten van een annuleringsverzekering en de voorwaarden
van de HISWA-RECRON gaat u naar onze website:
https://www.strandheem.nl/annuleringsverzekering
Binnen 14 dagen na boeking dient u 50% van de boeking aan te
betalen plus de kosten van de eventuele annuleringsverzekering.
Uiterlijk 3 weken voor aankomst betaalt u de overige 50%.
Barbecue
Barbecue is toegestaan, mits geen overlast voor uw buren.
Houd een emmer water bij de hand voor een eventuele calamiteit.
Vuurkorven zijn verboden.
Bezoekers & logees
Bezoekers zijn van harte welkom! Zij hoeven geen bezoekersgeld
te betalen en mogen tot 23:00 uur blijven. Wanneer iemand blijft
logeren of gebruik maakt van uw kampeermiddel als u er niet
bent, dient er een bedrag van € 4,50 p.p.p.n bij de receptie te
worden betaald. Jongeren onder 21 jaar mogen zonder ouderlijk
toezicht niet overnachten op de camping.

Broodjesservice
Het is mogelijk om van maandag t/m zaterdag (uitsluitend op
bestelling) vers afgebakken broodjes op te halen van 09:00 uur tot
13:00 uur. Voor zondag kunt u geen verse broodjes bestellen
(M.u.v. Paaszondag, Hemelvaart en 1e Pinksterdag).
U kunt de broodjes bestellen via onze Strandheem app of door de
bestellijst in te leveren in de campingwinkel.
Campingwinkel
Voor uw dagelijkse boodschapjes hoeft u het park niet af,
u kunt hiervoor terecht in onze campingwinkel. Ook verkopen wij
diverse krantentitels.
Calamiteiten
Wanneer er zich een calamiteit voordoet kunt u bellen met
het landelijke alarmnummer 112. Vergeet niet de receptie in te
lichten via telefoonnummer 0594 - 65 95 55.
Digitaal TV ontvangstation
Om tv zenders te ontvangen op de camping heeft u een tv nodig
die HD zenders kan ontvangen. Indien uw tv niet geschikt is om
deze zenders te ontvangen dan is een Thomson THC 300 decoder
de oplossing. Deze is te koop (€ 60, -) of te huur (€ 5, - per week en
€ 60, - borg) en is verkrijgbaar bij de receptie. Op de velden D16
t/m D28 is er geen ontvangst voor kabeltelevisie.

Fietsverhuur
Bij E-bike Fyts Fietspecialist in Surhuisterveen kunt u rechtstreeks
via hun website een fiets huren en betalen via I-deal. De fiets
wordt op de camping geleverd en weer opgehaald. U kunt kiezen
uit een heren of dames stadsfiets, kinderfietsen, e-bikes en
mountainbikes. Ook accessoires zoals kinderzitjes, fietstassen en
zelfs een fiets navigatiesysteem zijn gemakkelijk bij te boeken.
Heeft u met de fiets pech onderweg? Ook dan staat E-bike Fyts
Fietspecialist voor u klaar! Voor meer informatie kijkt u op
www.e-bikefyts.nl of bel naar telnr.: 0512 – 221 912.
Vlakbij de camping, op nog geen 5 minuten loopafstand, bevindt
zich Fietsverhuur Bekkema. Hier kunt u terecht voor heren -en
dames stadsfietsen en kinderfietsen. U gaat bij de uitgang van de
camping links, op de kruising links, Fietsverhuur Bekkema bevindt
zich aan het eerste huis aan de linkerkant.
Adres: Kolonieweg 6, Opende
Telnr.: 0954 – 659 438
Gasflessen
Via de receptie kunt u diverse soorten en maten gasflessen
verkrijgen. De prijzen van de gasflessen zijn dagprijzen.

Horeca
In ons eetcafé kunt u terecht voor heerlijke plate-gerechten,
een lekkere pizza of gewoon om even iets te drinken. Ook aan de
kleintjes is gedacht, voor hun is er een speciaal kindermenu. Vanaf
het terras heeft u goed zicht op het speeltoestel waar de kinderen
zich uit kunnen leven. Via de snackbar kunt u uw patat, snacks en
afhaal pizza`s bestellen. Geef uw bestelling gemakkelijk en snel
door via telefoonnummer: 0594 - 74 31 13.
Huisdieren
Per plaats zijn max. 2 huisdieren (aangelijnd) toegestaan.
De kampeervelden B09, B10, B15 en D32 zijn huisdiervrije velden.
Gelieve uw huisdier buiten de camping uit te laten. Houd uw
huisdieren aangelijnd en zorg voor een poepschepje/zakje. Mocht er
onverhoopt toch een "ongelukje” plaatsvinden op de camping, dan
vragen wij u vriendelijk dit direct op te ruimen.
Mini-golf
U kunt mini golfen op onze 18 holes mini golfbaan. U kunt de sticks
huren bij de receptie voor € 2,- per persoon.
Receptie
Op de receptie kunt u terecht voor vragen, opmerkingen of
tips voor de omgeving. Wij helpen u graag!
Openingstijden receptie:
Laagseizoen maandag t/m zaterdag:
09:00 – 17:00 uur
Zondag: 09:00 uur – 13:00 uur
Hoogseizoen maandag t/m zondag:
09:00 – 20:00 uur

Sanitair
Het gebruik van warm water en het douchen is gratis. U
heeft geen muntjes nodig en er is geen tijdslimiet. Wij vragen u
vriendelijk rekening te houden met andere gasten betreffende de
douchetijd. Wilt u na het douchen/bezoek aan het toiletgebouw de
ruimte weer schoon en netjes achter laten?
Speelplaats & sport
Op het park bevinden zich speeltuintjes op meerdere
kampeervelden. Ook is er een grote (deels overdekte) speeltuin. Op
het Freegame sportveld kunnen meerdere sporten worden gespeeld
en er is een volleybalveld en air-trampoline aanwezig.
Strandheem app
De Strandheem App is super handig tijdens maar ook voor en na uw
verblijf. U leest alles over de activiteiten op de camping,
openingstijden en het animatieprogramma. U kunt ook heel
eenvoudig verse broodjes bestellen via de app! U kunt de app
downloaden in de Playstore en Appstore.
Wasserette
In het middelste toiletgebouw bevind zich een wasserette
met twee wasmachines en twee drogers. Eén wasbeurt kost € 5,- de
wasmachine accepteert alleen €1 munten. U kunt een wasmiddel
pod via de receptie verkrijgen of uw eigen wasmiddel toevoegen.
Drogen kost € 0,50 per droogbeurt (10 minuten). De droger
accepteert alleen €0,50 munten. U kunt geld wisselen bij de receptie.

Wifi
Wifi op uw plek is tegen betaling mogelijk. Bij de
receptie kunt een inlogcode met wachtwoord kopen:
€ 1,50 voor 1 dag
€ 3,per 3 dagen
€ 5,per week
Zwemmen
Zwemmen kan in ons overdekte zwembad welke gratis
toegankelijk is voor u als gast. Uw bezoekers kunnen een kaartje
kopen bij de receptie voor € 2,- per persoon. Of bezoek het
strandbad waar u kunt zwemmen, roeien, dobberen of
zonnebaden. U krijgt bij het inchecken een gratis toegangskaart
(persoonsgebonden) die geldig is tijdens uw gehele verblijf. Uw
bezoekers kunnen een kaartje kopen bij de ingang van het
strandbad.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact
op met de receptie!

0594 - 65 95 55
info@strandheem.nl

