Voorwaarden
Voorwaarden
Op onze overeenkomsten zijn de Recron-voorwaarden
voor toeristische plaatsen van toepassing. Deze zijn te
vinden op onze website.
• 	Op ’t Woutershok is vooraf reserveren noodzakelijk.
Echter, u kunt geen bepaald nummer of plaats op een
specifiek veld reserveren. Bij aankomst heeft u keuze
uit comfortplaatsen die op dat moment vrij zijn.
• Partytenten zijn niet toegestaan.
• 	Het is niet toegestaan om een bijzettent naast de
ingerichte tent te plaatsen.
•	Na ontvangst van uw boekingsbevestiging betaalt
u binnen 14 dagen de helft van het totale bedrag.
Het restant dient 4 weken voor aankomstdatum te
worden voldaan.
Aankomst/vertrek
• 	Comfort-/camperplaats; aankomst vanaf 14.00 uur,
vertrek voor 11.30 uur.
• 	Ingerichte tent; aankomst vanaf 15.00 uur,
vertrek voor 10.00 uur.
Arrangementen/aanbiedingen comfortplaatsen
• 	Alle arrangements- en aanbiedingsprijzen zijn exclusief
toeristenbelasting, stroomverbruik en reserverings
kosten. Verbruikte stroom à € 0,55 per kWh wordt
achteraf bij vertrek in rekening gebracht.
Voor arrangementen van 28 dagen en langer hanteert
de Gemeente Texel forfaitaire (vaste) bedragen t.b.v.
de toeristenbelasting.
• 	Alle arrangementsprijzen zijn inclusief: 2 personen,
comfortplaats (watertappunt, vuilwaterafvoer,
16 ampère stroomaansluiting). Gratis: parkeren,
douchen en draadloos internet (wifi). Mocht de hond
meekomen (apart hondengedeelte, beperkt aantal
plaatsen), dan is 1 hond gratis.
• 	De arrangementsprijs geldt voor 2 personen die op
hetzelfde huisadres wonen. Alle personen met wie wij
geen arrangement-overeenkomst hebben afgesloten en
die gebruik maken van uw kampeermiddel tijdens het
arrangement, betalen de persoonsprijs per persoon per
nacht + toeristenbelasting + eventueel een extra auto.

Bezoekadres: Rozendijk 38, 1791 PE Den Burg,
Postadres: Postbus 195, 1790 AD Den Burg,
Tel. (0222) 31 30 80, info@woutershok.nl

• 	Arrangementen en aanbiedingen moet u vooraf reserveren. Achteraf aanspraak maken op een
arrangement en/of aanbieding is niet mogelijk.
U dient arrangementen en/of aanbiedingen vooraf
te betalen.
Camperplaatsen
Er zijn twee type camperplaatsen; camperplaatsen
verhard en onverhard. De onverharde camperplaatsen
(gras ondergrond) zijn gelegen op kampeerveld
De Slufter. Campers worden geplaatst in de lengte
richting evenwijdig aan de afrastering/singel. Rijden
tijdens het verblijf is op deze plaatsen niet toegestaan.
De luxe verharde camperplaatsen zijn gelegen op
camperplaatsen De Schorren. Rijden tijdens het verblijf
is toegestaan, u heeft een vaste plaats. Campers worden
geplaatst met de neus richting de bosrand.
Honden
Er zijn twee aparte velden voor kampeerders met
honden: ’t Hondenhemeltje + ‘t Hondenparadijs. Op
kampeerveld ‘t Hondenparadijs staat tevens een luxe
ingerichte tent (Lepelaar). In deze specifieke tent (type
Royaal) zijn ook honden welkom. Ook in de ingerichte
Koekoek (type luxePlus sanitair) is een hond toegestaan.
Om het kamperen met honden in stand te houden, dient
u uw hond aan te lijnen, ook bij de kampeerplaats/ingerichte tent. Het gebruik van schapennetten/rennen is
niet toegestaan. Het is niet toegestaan met uw hond op
andere velden te komen. Dit geldt ook voor bezoekers/
visite.
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kamperen in de Texelse natuur
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