Waar moet ik aan denken?
Als ik start met seizoenkamperen op Camping Bakkum?

Bij overname kampeermiddel en contract
Een overschrijving wordt in gang gezet door een mail te sturen naar
seizoenkamperen@campingbakkum.nl. Hierna zal je door onze collega’s verder
worden geholpen.
Let op! Recreanten die vanaf 06 juni 2017 een seizoenplaats bij Camping Bakkum
huren kunnen de seizoenplaats niet overschrijven. Als de overschrijving akkoord
wordt bevonden sturen wij naar de huidige recreant een overschrijvingsformulier.
Wij vragen je vriendelijk de voorkant van dit overschrijvingsformulier in te laten vullen
door de nieuwe recreant en de achterkant door de huidige recreant.
Na het invullen en ondertekenen, zien wij het ingevulde formulier graag digitaal
retour per e-mail naar seizoenkamperen@campingbakkum.nl. Dit kan elk seizoen tot
1 augustus. Het seizoen 2024 is het laatste seizoen dat men tot 1 augustus kan
overschrijven.
Nadat de overschrijvingsaanvraag is ontvangen en gecontroleerd, zetten wij de
reservering over op de naam van de nieuwe eigenaar en nemen wij contact op met
de nieuwe huurder om de voorwaarden te bespreken. Na het ontvangen van een
bevestiging kun je de overschrijvingskosten van € 100,- overmaken naar ons
rekeningnummer. Zodra de overschrijvingskosten zijn ontvangen, maken wij de
overeenkomst voor de nieuwe eigenaar in orde en ontvangt men de inloggegevens
van 'Mijn Bakkum'. Nu is de overschrijving definitief.
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Buiten het seizoen moet de camping leeg opgeleverd worden. Dit betekent dat je
jouw kampeermiddel moet laten stallen in een winterstalling. Je kunt bij de vorige
eigenaar nagaan welke winterstalling dit was of zelf een winterstalling uitzoeken. Bij
de receptie is een lijst met contacten uit de regio te vinden. Kampeerders zijn naast
de winterstalling, ook verantwoordelijk voor het transport naar de camping en de
seizoenplaats.
Nadat het kampeermiddel geplaatst is dient het kampeermiddel gesteld te worden.
Het kampeermiddel en andere objecten dienen vanwege brand- en veiligheidseisen
zo geplaatst te zijn dat deze minimaal 1,5 meter van de grens van de seizoenplaats
staat, zodat aan alle zijden minimaal 3 meter vrije ruimte overblijft (aan de wegzijde
geldt een afstand van minimaal 0,5 meter). Ook tussen verschillende objecten op de
seizoenplaats geldt een minimale afstand van 3 meter. Het stellen van een
kampeermiddel en het plaatsen op blokken is zelf mogelijk, maar kan ook door een
professional worden uitgevoerd. Bij de receptie kan je gegevens van
contactpersonen verkrijgen.
Check altijd de aanvullende voorwaarden voor duidelijkheid betreft afmetingen,
maximale ingerichte oppervlakte en afstanden.
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Aanschaf nieuw kampeermiddel
Stuur altijd vóór aanschaf de details van het kampeermiddel naar:
nieuwkampeermiddel@campingbakkum.nl. Onze technische dienst zal dan bekijken
of het kampeermiddel kan worden goedgekeurd conform de voorwaarden.
Het plaatsen van een nieuw kampeermiddel kan tijdens de
op- en afbouwperiode van het desbetreffende seizoen.
Zorg voor een geldig keuringsrapport!

www.campingbakkum.nl/overnachten/seizoenkamperen

3/5

Handige tips
Keuringsrapport: Je kunt bij Kampeerwinkel Zeldenrust, maar ook bij andere
keuringsbedrijven, jouw kampeermiddel laten keuren. Deze bedrijven vind je ook op
de website. Het keuringsrapport kan je zelf uploaden in jouw 'Mijn Bakkum''. Het
kampeermiddel dient elke drie jaar gekeurd te worden.
Waterfust: Een waterfust is handig om toch stromend water in het kampeermiddel te
hebben. Een waterfust kan je bijvoorbeeld regelen via Kampeerwinkel Zeldenrust.
Veranda: Er zijn verschillende externe bedrijven die een veranda voor je kunnen
bouwen op de seizoenplaats. Denk wel even om de maximale maten. Informatie
hierover vind je in de aanvullende voorwaarden op de website.
Caravan onderhoud: Voor onderhoud, reparaties en het klaarmaken van het
kampeermiddel voor het seizoen kan je bij de receptie terecht voor advies en
telefoonnummers van externe kleine bedrijfjes of onderhoudsmannen zoals Tim van
Vegten, Dirk Buis en Jan Schoenmaker.
Zonnepanelen: Geen elektra op de plaats? Dan is een zonnepaneel een handig
alternatief. Een kleintje is vaak al genoeg voor het opladen van een telefoon of een
lampje.
Bereikbaarheid: Wanneer de avond valt over Camping Bakkum ontwaken de
mannen van de nachtdienst. 'S nachts is Camping Bakkum te bereiken via het
algemene telefoonnummer: 0251-661091. Het noodnummer van Camping Bakkum is
24/07 bereikbaar en is ten alle tijden uitsluitend bedoeld voor calamiteiten.
+31(0)683441129. We vragen je vriendelijk om alleen de nachtdienst te bellen wanneer
dit niet tot de volgende ochtend kan wachten.
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WhatsApp: Er is ook een WhatsApp nummer: 06-20701816. De receptie zal hierop
antwoorden tijdens openingsuren.
Pakketjes: De receptie neemt geen pakketjes aan. Wat wel een mogelijkheid is:
wanneer je iets besteld hebt, duidelijk het plaatsnummer en de naam die bij ons
bekend is, te vermelden op het pakket. Wanneer het bezorgd wordt, bellen wij u
direct om het zelf in ontvangst te kunnen nemen. Gelieve wel alleen noodzakelijke
dingen voor op de camping bestellen en niet dat leuke zomerjurkje.
Je kunt ook pakketjes laten afleveren bij afleverpunten in de buurt van de camping.
Een voorbeeld hiervan is de Albert Heijn Geesterduin te Castricum.

www.campingbakkum.nl/overnachten/seizoenkamperen

5/5

