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Seizoenplaatsen
1. Ik zou graag een plaats op Bakkum willen. Hoe kom ik in aanmerking voor een
seizoenplaats op Camping Bakkum?
Er zijn 2 mogelijkheden om in aanmerking te komen:
1. U kunt zich inschrijven op de geïnteresseerdenlijst voor komend kampeerseizoen.
In januari zullen wij u per e-mail uitnodigen voor de kijkdag, welke de eerste zondag
van februari 2017 plaats zal vinden. Ook voegen wij een lijst met vrije
seizoenplaatsen toe, zodat u al een geschikte plaats kunt uitzoeken vóór dat de
kijkdag plaatsvindt. Wij raden u aan vooraf meerdere voorkeursplaatsen voor uzelf te
noteren. Want, op de kijkdag zelf geldt de procedure: ‘wie het eerst komt, wie het
eerst maalt’. Er zijn de laatste twee jaar echter geen plaatsen vrij gekomen.
2. De tweede mogelijkheid is het overnemen van een seizoenplaats van een huidige
seizoenplaatshouder tijdens het seizoen. Uitleg hierover vindt u bij de volgende
vraag.
2. Wanneer ik een kampeermiddel van een huidige seizoenplaatshouder wil
overnemen, hoe gaat dit in zijn werk?
Bij het overnemen van een kampeermiddel moeten de koper en de verkoper samen naar de
receptie komen. Hiervoor hoeft geen afspraak gemaakt te worden. U kunt zich bij de receptie
melden.
Wij zullen de kampeerplaats overschrijven op naam van de nieuwe bewoners na een
bedenktijd van max. 2 weken. De bedenktijd gebruiken wij om het kampeermiddel te
controleren op netheid. Het overnemen van een seizoenplaats is alleen mogelijk tijdens het
seizoen; vanaf 2017 is het alleen nog mogelijk tot 1 augustus. De kosten zijn €100,- en
beiden moeten dan een geldig legitimatiebewijs meenemen.
De seizoenplaats blijft te allen tijde eigendom van Camping Bakkum. Het verkopen van een
kampeerplaats is dan ook niet mogelijk. Wij garanderen niet dat u dezelfde kampeerplaats
kunt behouden.
3. Wanneer ik een kampeermiddel van een huidige seizoenplaatshouder
overneem, krijg ik dan ook de seizoenplaats?
Wanneer u een kampeermiddel (inclusief plaats) heeft overgenomen, bent u
verzekerd van een plaats op Kennemer Duincamping Bakkum. Echter kunnen wij u
niet garanderen dat de seizoenplaats welke u tijdens het overschrijven heeft
overgenomen, u ook wordt aangeboden in het daaropvolgende seizoen.
4. Een gedwongen verhuizer heeft mijn plaats gekozen, wat nu?
Wanneer een gedwongen verhuizer uw seizoenplaats heeft gekozen (dit hoort u na
15 december), heeft u op uw beurt als eerste de mogelijkheid een nieuwe plaats te
kiezen uit alle vrijgekomen seizoenplaatsen (van kampeerders die in 2017 niet
terugkomen). Voor de kijkdag van januari moet de nieuw gekozen plaats bij ons
bekend zijn.
5. Ik ben een gedwongen verhuizer, wanneer mag ik een keuze maken uit de
overgeschreven plaatsen?
Vanaf 1 december krijgt u de definitieve lijst van overgeschreven plaatsen. In de
tussentijd kunt u al een ‘tussenstand’ lijst opvragen aan de receptie. U heeft tot en
met 15 december de tijd om een plaats uit te zoeken.
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6. 31 maart is de openingsdatum van de camping; mag ik dan al komen slapen of
alleen nog opbouwen? En mag ik na die datum nog opbouwen?
De datum 31-3-2017 tot 30-10-2017 is de datum dat u een contract wordt
aangeboden, dit betekent dat deze datum de overnachtingperiode omschrijft. Mocht u
het contract voor een seizoenplaats 2017 met ons aangaan, dan krijgt u voor de start
van het seizoen informatie toegestuurd o.a. over de opbouwperiode, middels een
'welkomstbrief'. De opbouwperiode start meestal rond half maart en duurt tot
ongeveer half april.
7. Ik wil in 2017 van plaats ruilen, wat moet ik hiervoor doen?
De ruildag is begin januari. Op deze dag kunnen kampeerders die al een
seizoenplaats hebben een andere plaats kiezen. Wanneer u na die datum nog een
andere plaats wilt kiezen kan dit tot 15 januari. Daarna gaat de lijst met vrije plaatsen
naar de nieuwe kampeerders.
8. Welke planten mag ik op mijn plaats planten?
De volgende Inheemse struiksoorten mogen geplaatst worden:
Berberis vulgaris
Zuurbes
Crataegus monogyna
Eenstijlige meidoorn
Euonymus europaeus
Kardinaalmuts
Ligustrum vulgare
Liguster
Prunus padus
Inlandse vogelkers
Rhamnus catharticus
Wegedoorn
Frangula alnus
Vuilboom
Rosa canina
Hondsroos
Rosa rubiginosa
Egelantier
Salix repens
Kruipwilg
Sambucus nigra
Vlier
Sorbus aucuparia
Lijsterbes
Viburnum opulus
Gelderse roos
9. Mag ik kunststof grasmatten neerleggen?
Nee. Alleen graszoden (liefst graszaad inzaaien) zijn toegestaan, kunststof
grasmatten (of andere kunstmatige ondergronden) verstikken de grond. Houtsnippers
mogen nu nog wel, maar ook liever niet.
Het is overigens wel toegestaan om een grasmat in de voortent bij de caravan te
leggen.
10. Wat is onderverhuur?
Onder onderverhuur wordt verstaan het overnachten door derden zonder dat de
recreant (hoofdhuurder) en/of mederecreanten aanwezig zijn. Dit is mogelijk voor
maximaal 4 weken en kunt u afkopen voor € 270. Dit dient u te betalen vóór de
onderhuurder komt overnachten. Het is ook mogelijk om € 18,- per nacht te betalen.
11. Wat is de procedure wat betreft onderverhuur?
U kunt uw onderverhuurders opgeven bij de receptie of in uw MijnBakkum. Voordat
de onderhuurders naar de plaats toegaan, moet er betaald zijn. Het maakt niet uit of
de verhuurder of de onderhuurder dit betaald. De prijs is € 18,- per nacht of € 270 om
het af te kopen. De prijs is voor maximaal 6 personen. Dit kan via EO ingevoerd
worden via het tabblad facturatie in de reservering. De gegevens van de
onderhuurder(s) kun je invullen bij de opmerkingen. De onderhuurder krijgt een
seizoenparkeerkaartje voor de periode dat zij aanwezig zijn en een toegangsbewijs
voor het Noordhollands Duinreservaat. En een mapje met informatie over de camping
en de omgeving.
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Indien de onderverhuur van te voren wordt opgegeven kan de verhuurder de rekening
en het slagboomkaartje aan de huurder geven. Bij aankomst kunnen deze mensen dit
ook bij de balie af komen halen.
12. Geldt gebruik door vrienden / familie ook als onderverhuur?
Ja, elk gebruik door derden (anders dan door recreant en mederecreanten) is
onderverhuur, ongeacht er wel of niet voor betaald wordt aan de recreant
(hoofdhuurder).
13. Hoe lang mag ik onderverhuren?
Maximaal 4 weken.
14. Wat wordt verstaan onder een logee?
Een logee is een derde (zijn derden) die overnacht(en) op de plaats waarbij de
recreant ook aanwezig is.
15. Wanneer moeten logees betalen? (zowel m.b.t. toeristisch als seizoen)
Logees betalen bij aankomst en bedrag van €4,75 per persoon per nacht. Hiervoor
krijgen zij ook een kaartje voor de slagboom naar P2 en een duinkaart voor het
Noordhollands Duinreservaat.
16. Mag ik het adres/telefoonnummer van mijn buurman van jullie?
Nee. De camping mag in verband met privacy geen adresgegevens van haar
kampeerders aan derden geven, ook niet aan andere kampeerders. Wij kunnen uw
buurman wel bellen en uw telefoonnummer doorgeven, zodat hij contact met u op kan
nemen.
17. Mag ik een heggetje of andere erfafscheiding maken op mijn plaats?
Het is niet toegestaan om erfafscheidingen (zoals hekwerken en schuttingen) of
permanente windschermen te plaatsen. Wel toegestaan zijn tijdelijke windschermen
van maximaal 1,5 meter hoog en een totale maximale lengte van 8 meter. Bij
afwezigheid van langer dan een dag dient men zorg te dragen dat de geplaatste
windschermen verwijderd zijn.
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Loodsopslag
Per 16 april is er geen loodsopslag meer mogelijk op Camping Bakkum.
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Kampeermiddelen
1. Mag ik een tweede caravan op mijn plaats erbij zetten?
Nee, sinds seizoen 2011 mag er nog maar 1 kampeermiddel per plaats staan. Wel
mag er naast het hoofdkampeermiddel een bijzettentje of schuurtje staan van 2,5 bij 2
meter.
Op de toeristische plaatsen met auto en elektra mag slechts 1 toercaravan geplaatst
worden. Toeristische kampeerders mogen wel een klein tentje bij de caravan
opzetten, maar geen caravan. Er mogen maximaal zes personen op de plaats
overnachten (geldt ook voor seizoenplaatsen).
2. Mag ik tussentijds mijn (toer)caravan van het terrein afhalen?
De (toer)caravan mag alleen op doorrijtijden van het terrein afgehaald worden. Dat is
dus op vrijdag van 17.00u tot 20.00u en op zaterdag van 9.00u tot 13.00u.
3. Waar worden caravans op gekeurd?
De caravans worden gekeurd op veiligheid (gasslang) en op kapotte en verrotte delen
(conditie van de caravan). Daarnaast dient het kampeermiddel er naar behoren uit te
zien. De keuringsbedrijven zullen op de volgende punten keuren:
 Gasdichtheid van op opleidingen
 Leeftijd en lengte gasslang (maximaal 2 jaar oud en maximaal 1 meter lang)
 Gasdrukregelaar (maximaal 5 jaar)
 Vlam gastoestellen (stabiele blauwe vlam)
 Opstelling en montage gastoestellen (koolmonoxide)
 Luchtaanvoer en afvoer gasstellen
 Werking thermokoppels
 Waakvlam dooft: gas dicht
 Rookgaskanaal van de geiser
 Aansluitingen elektrische leidingen
 Aansluiting en aarding stopcontacten in natte ruimtes
 Controle aansluitsnoer volgens NEN norm.
4. Wordt mijn kampeermiddel nu elk jaar gecontroleerd? En krijgen we dan elk
jaar een sticker?
De kampeermiddelen moet een keuringscertificaat hebben. De caravans moeten door
een extern bedrijf gekeurd worden op gas –en elektra installaties. Hiervoor ontvangt u
van dat bedrijf een keuringsbewijs en sticker. Deze is drie jaar geldig.
Kampeermiddelen jonger dan 3 jaar hoeven nog niet gekeurd te worden. En
kampeerders die geen elektra en gas gebruiken in het kampeermiddel kunnen een
vrijstelling aanvragen via de receptie.
5. Ik ga een nieuw kampeermiddel kopen, aan welke eisen moet het
kampeermiddel voldoen (welke mogen wel, welke mogen niet?)
Tenten, tenthuisjes, kampeerbungalows en sta- en toercaravans zijn toegestaan .Het
kampeermiddel mag niet langer zijn dan 9.15 meter en mag maximaal 3.20 meter
breed zijn. De oppervlakte van het hoofd kampeermiddel en eventueel
opslagschuurtje is maximaal 35 vierkante meter. Houten caravans en caravans
zwaarder dan 2200 kilo zijn niet toegestaan.
U kunt een foto met beschrijving aan ons voorleggen, zodat wij de caravan kunnen
keuren voor u deze koopt. Deze kunt u mailen naar
nieuwkampeermiddel@campingbakkum.nl.
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Winterstalling
1. Hoe kom ik in aanmerking voor de winterstalling op Bakkum?
We kunnen u geen plaats meer bieden voor de winterstalling op Bakkum. Vrijwel
iedereen die in de afgelopen winterperiode winterstalling had, heeft aangegeven dit
komende winterperiode ook weer te willen. Er is wel een wachtlijst voor de
‘winterstalling’. Hier kunnen we uw gegevens opzetten en zodra er plaats vrij komt
nemen we contact met u op. Deze wachtlijst gaat echter niet snel.
Voor een stalling kunt u wel contact opnemen met één van de stallinghouders
(boeren). Een lijstje met adressen en telefoonnummers kunt u bij de receptie afhalen.
2. Ik heb nog geen sticker voor de winterstalling Bakkum 2016 op mijn
kampeermiddel, wat nu?
Als u een factuur etc. van ons ontvangen heeft dan staat u gewoon bij ons in de
stalling. Wellicht zijn wij vergeten een sticker op uw kampeermiddel te plakken. We
zullen dit alsnog doen.
3. Mogen mensen van rijdag ruilen als ze de aangewezen dag echt niet kunnen?
Nee, caravans worden gereden de dag die in de planning staat. Het zou echter wel
mogelijk zijn om van tijd te ruilen. Dit kan via Marleen.
4. Is de stalling bewaakt?
Er wordt alleen gestald op P2. Er zijn bepaalde gedeeltes van p2 die worden bewaakt
met cameratoezicht. De caravans staan zo geplaats dat er weinig ruimte tussen zit.
Dit voorkomt dat mensen via eventuele ramen en/of deuren naar binnen kunnen
komen. Ook staat er om de stalling een hek.
5. Aan welke eisen moet een caravan voldoen voordat hij vervoerd wordt?
De caravan moet rijklaar staan. Dit houdt in dat er geen spullen meer onder of om de
caravan liggen. De banden moeten goed opgepompt en niet lek zijn. De pootjes
moeten ingedraaid zijn en het onderstel mag niet verroest zijn.
6. Zetten wij de caravans op poten?
Wij zetten de caravans in de stalling zonder de poten uit te draaien. Bij het
terugplaatsen van de caravan zetten wij deze op de plaats zonder de poten uit te
draaien.
7. Mag er geklust worden aan de caravan terwijl hij bij ons gestald staat?
Wanneer de caravan in de stalling staat is het niet meer mogelijk om in de caravan te
komen en hieraan te klussen. De caravans worden namelijk zo gestald dat er
niemand in, niet alleen u maar ook geen ongenode gasten.
8. Wie is er aansprakelijk indien er iets gebeurd tijdens het vervoer?
Indien er tijdens het vervoer schade gereden wordt door onze schuld zullen wij de
kosten van de reparatie betalen of de caravan zelf repareren. Mits deze schade niet
ontstaan is door achterstalling onderhoud aan de caravan.
9. Wie is er aansprakelijk indien er iets gebeurd tijdens de stalling?
Hier is de kampeerder zelf aansprakelijk voor.
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10. Kan ik zelf bepalen wanneer mijn caravan (terug)geplaatst wordt?
Nee, wij maken een planning welke caravan wanneer gestald gaat worden. U kunt
hierbij wel een tijd afspreken als u erbij wilt zijn. Dit kan via Marleen afgesproken
worden.
11. Waarom kan ik mijn tourcaravan niet meer zelf vervoeren?
Wij vervoeren alle caravans, ook tourcaravans, zodat alle caravan op de juiste plaats
gestald worden en wij niet de caravan alsnog moeten verplaatsen.
12. Ik wil erbij zijn wanneer mijn kampeermiddel vervoerd gaat worden. Kan ik een
afspraak maken?
Wanneer u bij ons in de stalling staat zult u een brief krijgen met de datum erin dat
de planning bekend is bij de receptie. U kunt aan de balie of telefonisch een afspraak
maken. Uw kampeermiddel dient op de afgesproken datum rijklaar te zijn.
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Slagboomkaarten / Doorrijden
1. Mag ik met de auto het terrein op?
Seizoenskampeerders mogen alleen tijdens doorrijtijden (vrijdag van 17.00u tot
20.00u, zaterdag van 9.00u tot 13.00u) het terrein op.
Logees krijgen een kaartje alleen voor het parkeerterrein.
Onderhuurders krijgen een seizoenkaartje voor de periode dat zij aanwezig zijn. Dit
betekent dat zij slechts op de doorrijtijden op vrijdagavond en zaterdagochtend door
kunnen rijden. De rest van de tijd kunnen zij de auto op P2 of P3 parkeren.
Seizoenkampeerders met een tweede auto kunnen een slagboomkaartje voor het
parkeerterrein krijgen. Ze krijgen dus geen tweede seizoenkaart maar een
bezoekerskaartje die voor de gehele periode geldig is.
Toeristische kampeerders met een plaats zonder auto mogen op de dag van
aankomst en op de dag van vertrek met de auto naar de plaats toe. Toeristische
kampeerders met een plaats met auto kunnen tussen 7.00u en 22.00u het terrein op
met de auto.
2. Ik heb een invalide bezoeker, mag ik even het terrein op?
In principe worden invalide bezoekers door één van de terreinmedewerkers met een
golfkar naar de plaats toe gebracht. Men kan de receptie bellen wanneer men weer
opgehaald wil worden. (Dit is overigens een service van de camping).
3. (Buiten doorrijtijden) Ze komen bij mij wat afleveren, mogen ze even
doorrijden?
In principe mogen derden die spullen af komen leveren / reparaties uit gaan voeren
niet het terrein op.
4. Kunnen we altijd het terrein af? Vanaf welke tijd werken de slagbomen (tot
wanneer erop ’s avonds, tot wanneer eraf ’s ochtends)
Toeristische kampeerders met een plaats met auto kunnen van 7.00u tot 22.00u het
terrein op en af. Het parkeerterrein (P2) is tot 0.00u toegankelijk, maar de uitgaande
boom gaat altijd open!
5. Wat doe ik met mijn auto als ik ’s nachts terugkom?
Na 0.00u kan de kampeerder zijn auto op P1 parkeren. De auto moet dan de
volgende dag voor 10.00u weer weggehaald zijn.
6. Ik heb twee auto’s, kan ik een extra kaartje krijgen (en wat voor kaart dan?!)?
Seizoenkampeerders met een tweede auto kunnen een slagboomkaartje voor het
parkeerterrein kopen voor 55 euro per seizoen. Ze krijgen dus geen tweede
seizoenkaart maar een bezoekerskaartje die voor de gehele periode geldig is.
Toeristische kampeerders kunnen voor €1,- per nacht een extra kaartje kopen.
7. Kan er even een karretje komen om me naar de plaats te brengen? Ik heb
zoveel spullen!!
In principe wel. Dit is een extra service van de camping. Terreinmedewerkers komen
alleen helpen wanneer ze tijd hebben. Aan het eind van P2 en P1 staan ook karren
waarmee men zelf hun spullen naar de plaats kunnen brengen. Hiervoor is een €2,munt nodig (die ze weer terugkrijgen). Probeer mensen het eerst zelf op te laten
lossen met een kar.
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Toeristisch
1. Ik wil graag mijn caravan/tent eerder brengen/opzetten (bijv. 1/2 nachten,
zonder dat ik er slaap). Mag dat? Moet ik dan betalen?
Wanneer het kampeermiddel meteen op de plaats gezet wordt, moet men het dan
geldende tarief betalen. Een caravan mag max. 1 nacht gratis op P2 gezet worden (in
het laagseizoen) en alleen als het echt niet anders kan en op eigen risico.
2. Vanaf welke leeftijd mogen jongeren zonder volwassen op de camping staan?
Iedereen van 21 jaar of ouder mag komen kamperen. Onder de 21 jaar moet een
jongere begeleiding hebben van een volwassene (21 jaar of ouder). Groepen
jongeren (ook als ze wel 21 jaar zijn) kunnen ook geweigerd worden.
3. Ik wil mijn reservering annuleren. Hoe duur is dat? En hoe doe ik dat?
(met/zonder annuleringsverzekering).
Als iemand wil annuleren proberen we in eerste instantie de datum van de
reservering te veranderen. Zodat ze een ander moment naar de camping komen.
Wanneer mensen willen annuleren en ze hebben geen annuleringsverzekering
gelden de Recron voorwaarden. Hebben ze een eigen annuleringsverzekering dan
gelden ook de Recron voorwaarden en kunnen ze via hun eigen verzekering het geld
terug krijgen.
4. Mag ik een klein tentje bij onze caravan zetten?
Het is toegestaan om een klein tentje bij de caravan of tent te zetten wanneer er niet
meer dan zes personen op de plaats overnachten en wanneer er niet meer dan 35 m²
van de plaats in beslag wordt genomen.
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Sanitair
1. Wanneer worden de sanitaire gebouwen schoongemaakt?
De sanitair gebouwen worden dagelijks schoongemaakt. In het hoogseizoen wordt
geprobeerd om in bloktijden de sanitairgebouwen schoon te maken. De gebouwen
worden dan ’s ochtends schoongemaakt. En ’s middags wordt nog een na ronde
gedaan. De schoonmakers zijn bereikbaar onder het mobiele nummer. Klachten over
de schoonmaak moeten in de klachtenmap gedaan worden.
2. Wanneer zijn de sanitaire gebouwen open?
De sanitair gebouwen zijn van 6.00 u tot 23.00 u geopend. ’s Nachts zijn de
buitentoiletten geopend.
3. Waar zijn de invalidentoiletten / -doucheruimtes?
Er zijn drie officiële afgesloten invalide sanitair. Deze zijn bij de Zeester, het
Duinkonijn en de Eekhoorn. Een sleutel hiervoor is bij de receptie verkrijgbaar tegen
betaling van €10,- borg.
(De rekenregel hiervoor kan in de reservering toegevoegd worden)
4. Waarom staan sommige invalidendoucheruimtes open? Ze horen toch dicht te
zijn?
Bij de overige sanitairgebouwen is het invalidensanitair gecombineerd met
familiedouches. Daarom zijn deze deuren niet afgesloten.
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Accommodaties
1. Moet ik dekbedden en kussens meenemen?
In al onze accommodaties zijn dekbedden en kussens aanwezig, ook zijn de
linnenpakketten bij de prijs inbegrepen.
Keukenlinnen en handdoeken dient u zelf mee te nemen. Ook is het mogelijk om een
handdoekenpakket te huren. Een baddoek en handdoek bedraagt € 3.75. Een
keukenpakket bestaande uit keukendoek, werkdoek en theedoek bedraagt € 3.90.
2. Hoeveel lakenpakketten krijg ik?
U krijgt een lakenpakket voor het aantal personen waarvoor u geboekt heeft.
Mocht u er toch meer nodig hebben voor bijv. een logé? Geen probleem, wanneer u
dit doorgeeft bij de receptie zorgen wij voor nog een linnenpakket.
3. Hoe laat kan ik aankomen?
U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom in de accommodatie. U kunt zich bij
aankomst melden bij de receptie. Nadat u bent ingecheckt zal onze gastheer u
wegwijs maken in het huisje. Op de vertrekdag dient het huisje om 10.00 uur schoon
achter gelaten te zijn.
4. Hoe is de schoonmaak geregeld?
Het is de bedoeling dat u het huisje netjes achterlaat. De gastheer controleert het
huisje na vertrek of samen met u. Uiteraard worden alle accommodaties nog eens
uitgebreid schoongemaakt door ons schoonmaak team.
5. Mag ik met de auto naar het huisje?
U kunt bij aankomst en vertrek even naar de accommodatie toe rijden om uw spullen
in- en uitladen. In de tussen gelegen periode moet de auto op de parkeerplaats
worden geplaatst. De dichtstbijzijnde parkeerplaats is P4.
6. Mag ik een tentje neerzetten naast het huisje?
Het is niet toegestaan om naast de huisjes een tent te plaatsen. Hiervoor hebben we
eventueel wel de ‘tentplaatsen’.
7. Sta ik bij andere kampeerders?
Op Camping Bakkum is een apart terrein voor accommodaties. Dit terrein is voorzien
van duin om u meer privacy te bieden.
8. Is roken toegestaan?
Het is niet toegestaan om in de huisjes te roken. Buiten (op de veranda) kan gerookt
worden.
9. Is er stromend water in de huisjes aanwezig?
In de accommodaties is stromend water aanwezig. De tenthuisjes, duinlodge,
kampeerbungalows en oldtimers zijn voorzien van koud water. De strandhuisjes
daarentegen van warm en koud water.
10. Hoeveel sleutels krijg ik?
U krijgt één sleutel per huisje. Het is overdag mogelijk om de sleutel bij de receptie
achter te laten. Dit kan een oplossing zijn wanneer u met meerdere personen in het
huisje zit en apart van elkaar op pad wilt gaan.
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11. Is er een parasol aanwezig?
Er is parasol aanwezig. En de huisjes hebben een overdekte veranda/overkapping.
De strand- en tenthuisjes hebben een picknicktafel buiten staan. Onze
strandhuisjes hebben ieder nog 2 beach-chairs op de veranda.
12. Is er een kampeerbedje voor de allerkleinsten aanwezig?
De mogelijkheid bestaat om bij de receptie een kinderbedje (voor 0 – 2 jaar) te huren.
De kosten zijn €10.00 per boekingsperiode. Wij verzoeken u dit van te voren aan te
geven. Het is ook mogelijk om een kinderstoel te huren.
13. Is het mogelijk om een extra bed neer te zetten?
Het is in de verhuureenheden niet mogelijk een extra bed of luchtbed te plaatsen.
14. Zijn de verhuureenheden ook geschikt voor minder validen?
De verhuureenheden zijn helaas niet geschikt voor rolstoelgebruikers omdat deze op
een deel van de camping staan waar veel zand ligt. Ook zijn de accommodaties niet
rolstoelvriendelijk.
15. Hoe ver ligt het strand bij de huisjes vandaan?
Het strand van Bakkum bevindt zich op ongeveer 15 minuten lopen vanaf de
accommodaties.
16. Zijn huisdieren toegestaan?
Op Camping Bakkum is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen.
17. Welke apparatuur is aanwezig in de huisjes?
Strandhuisje
LCD tv
DVD-speler
Vaatwasser
Senseo
apparaat
Fluitketel
Keukenblok met
4 gaspitten
Koelkast met
vriesvak

Tenthuisje
LCD tv
DVD-speler

Kampeerbungalows

Duinlodge

Senseo
apparaat
Fluitketel
Keukenblok met
4 gaspitten
Koelkast zonder
vriesvak

Koffiezetapparaat

Senseo
apparaat
Waterkoker
Keukenblok met
4 gaspitten
Koelkast zonder
vriesvak

Fluitketel
Keukenblok met 4
gaspitten
Koelkast zonder
vriesvak

Bakkums Hoeve

Vaatwassers
Koffiezetapparaat
Waterkoker
Keuken eiland
met 5 gaspitten
Koelkast met
vriesvak

18. Is er een kinderstoel aanwezig?
Het is ook mogelijk om bij de receptie een kinderstoel te huren. De kosten zijn € 10.00
per reservering. Wij verzoeken u dit van te voren aan te geven, zodat wij dit voor u
aankomst klaar kunnen zetten.
19. Is er een animatieprogramma aanwezig?
In de hoogseizoenperioden is er een animatieteam voor kinderen aanwezig.
20. Zitten er sanitaire voorzieningen in de accommodaties?
De strandhuisjes beschikken over een eigen toilet en douche. De tenthuisjes, duinlodges
en een aantal kampeerbungalows hebben wel een eigen toilet, de overige hebben geen
sanitaire voorzieningen. Men kan gebruik maken van de sanitaire gebouwen ‘Vuurtoren’
of ‘Schelp’.
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21. Kan ik de accommodaties ook voor één/twee nachten huren?
In principe is het niet mogelijk om de bungalows voor één of twee nachten te huren. Dit
kan zeker niet in het hoogseizoen. In het laagseizoen kan dit alleen in overleg met één
van de hoofden
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Overig
1. Wanneer is de huisarts aanwezig?
Bij het EHBO gebouwtje waar Dokter Leemhuis spreekuur heeft, hangen de tijden
waarop hij aanwezig is. Deze tijden hangen ook in de infopanelen.
2. Wanneer mag iemand op een trekkersplaats (en betaald diegene het
trekkerstarief)?
In principe is het trekkersveld voor mensen die lopend, met de fiets of met het
openbaar vervoer komen en op doortocht zijn, dus maar een aantal nachten blijven.
3. Mag je barbecueën?
Barbecueën is alleen toegestaan op gas of elektra!
4. Worden er nog meer plaatsen met 16 ampère elektra aangelegd?
Op dit moment blijven de plaatsen zonder stroom ook zonder stroom. De overige
seizoenplaatsen hebben 16 ampère stroom. De toeristisch kampeerplaatsen hebben
10 ampère stroom.
5. Ik heb een wespennest bij mijn plaats en nu?
Wespennesten in caravans kunnen wij niet weghalen. Hiervoor kunnen gasten bellen
naar Jaap Zandvliet zijn nummer is 0612756257. Zijn kaartje ligt ook bij de receptie.
Wespennesten op de plaats lost Fedde op.
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