
Huisregels Beleefboerderij de Stelle 
Tijdens uw verblijf in een accommodatie/op de camping van  “Beleefboerderij de Stelle” gelden de 

volgende regels. 

 

• Aankomst en vertrek: Aankomst vanaf 14.00, maar voor 17.00. Late aankomst mogelijk in 

overleg. Vertrek op dag van vertrek voor 11.00. Graag melden bij aankomst, ook eventuele 

gasten graag even melden, dan weten we wie er op het terrein zijn. Wanneer we even niet in de 

buurt zijn, zijn we te bereiken op het mobiele nummer 0651012219. Eén van ons zal je dan je 

plaats brengen. Wil je graag eerder aankomen of later vertrekken? In overleg is een heleboel 

mogelijk! We rekenen dan wel een halve dag. 

• Auto : Het is niet toegestaan de auto op het kampeerterrein te laten staan, behalve voor het in-

én uitladen bij aankomst en vertrek. Bij grote hoeveelheden boodschappen kun je een 

kruiwagen/bolderkar vragen bij ons. 

• Snelheid: Op het gehele terrein moet je stapvoets rijden. 

• Nachtstilte: Van 22.00u tot 08.00u verwachten wij stilte op de camping en is gemotoriseerd 

vervoer niet toegestaan op het kampeerterrein. Aangezien deze beleefboerderij een 

familiecamping is, rekenen wij op je medewerking.  

• Avondgeluid: Je dient andere kampeerders te respecteren door je avondgeluid aan te passen.  

• Factuur: De factuur dient te zijn betaald op de dag van aankomst.  

• Openingstijden receptie: maandag t/m zaterdag zijn er van 9.00u-19.00u begeleiders 

aanwezig op het terrein die je kunnen ontvangen en helpen bij vragen. Bereikbaar op 

telefoonnummer 0651012219 (stuur een Whats app bericht of sms wanneer aangegeven wordt 

dat we niet bereikbaar zijn, het bereik is erg slecht op het terrein). 

Bij erg dringende vragen of technische ondersteuning kunt u bellen naar 0650462209. 

Bij dringende medische ondersteuning, bel huisartsenpost Zierikzee:  

Borrendamme 9 

4301 VD Zierikzee. 

Tel. 0900 – 1585  

Bij levensbedreigende situaties, bel 112 

• Huisdieren: Huisdieren zijn toegestaan op de camping, mits aangelijnd. Huisdieren zijn niet 

toegestaan in de glampingtenten, wel in het chalet.  

• Huisvuil: Gelieve je afval te scheiden in gtf afval, plastic afval (hier mogen ook blikjes in) en 

restafval. Huisvuil dient in gesloten vuilniszakken te worden aangeboden en naast de 

ondergrondse container (naast de parkeerplaatsen) neergezet te worden.  

Grofvuil dient weggebracht te worden naar de milieustraat Zierikzee.  

• Sanitair: Gelieve geen maandverband, tampons of vochtige doekjes doorspoelen, dit geeft 

direct verstopping. In de chalet/de glampingtenten is er privé sanitair hiervoor geldt hetzelfde. 

• Kachel: Mocht je graag een kachel willen in je glampingtent? Dit is mogelijk! Benader hiervoor 

een van onze personeelsleden. Dit geldt ook wanneer de kachel leeg is en je een navulling 

nodig heeft. Kosten voor de kachel zijn €35,-  en een navulling kost €10,-.  

• Open vuur: Open vuur is ten strengste verboden. Barbecueën is toegestaan op het 

campingveld, mits er rekening wordt gehouden met de overige kampeerders en er geen 

brandgaten komen in het gras. Barbecueën op de veranda is niet toegestaan. 



• Roken: Roken is verboden in de glampingtent/de chalet. 

• Speeltoestellen, skelters en steppen: Er mag vrij gebruikt worden van de skelters, driewielers 

en steppen. De skelters mogen enkel op het terrein, op de geasfalteerde paden gebruikt 

worden en dienen direct teruggezet te worden na gebruik. AUB niet tussen de paarden 

skelteren wanneer zij op de paddocks staan.  

• Activiteiten: We hebben diverse activiteiten zoals een voertour, boerengolf, wandelpony/ezel 

en paardrijdritten. Reserveren is hiervoor noodzakelijk. Kijk op onze website of vraag hiernaar 

in het restaurant. 

• Dieren: Het is verboden om de dieren op het terrein te voeren. Dierverblijven mogen enkel 

betreden worden wanneer er deelgenomen wordt aan een voertour. 

• Fruitboomgaard: Het is verboden om zonder toestemming de fruitboomgaard te betreden.  

• Bezoekers:  Bezoekers dienen zich te melden vóór betreding van het kampeerterrein. Bezoek 

moet vooraf gemeld worden, tijdens aanwezigheid van begeleiders. 

• Bezoekerstarief: Voor dagbezoekers geldt een tarief van €2,- p.p. Nachtbezoekers enkel in 

overleg. Zij betalen € 4,- plus tarief voor toeristenbelasting á €1,50 p.p.p.n. 

• Respect: Gedraag je zodanig dat je niemand overlast bezorgt. Respecteer elkaars mening en 

overtuiging en houd je aan aanwijzingen van de beheerder. Je bent als kampeerder 

verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoekers. 

• Toegangshek: Bij het aanmelden ontvang je een toegangscode waarmee je het hek kunt 

openen (én altijd weer sluiten wanneer deze gesloten was). Deze code wordt maandelijks 

gewijzigd. 

WIFI 

• Wifi: naam: camping   - wachtwoord: Welkom01 (Beperkte ontvangst in dit buitengebied) 

• Wifi restaurant/terras: naam: restaurant de trotse tafel – wachtwoord: Trotsopjou 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf op Beleefboerderij “ de Stelle “ 

 

 


