De Witte Wieven BV
Wiltsangh 41
8072 PK Nunspeet
Tel.: 0341-252642
b.g.g. 0341-253163
b.g.g. 06-21605230
b.g.g. 06-36119513
fax: 0341-262935
www.wittewieven.nl
emailadres: info@wittewieven.nl
Openingstijden;
Camping: 01 april – 01 november
Bungalowpark: gehele jaar
Stacaravanpark: gehele jaar
Receptie: zie tijdsaanduiding receptie
Kantine: zie tijdsaanduiding kantine
Wasserette: gelijk aan receptie (verkoop
munten op kantoor)
Zwembad: 01 juni – 01 september dagelijks van
09.00-20.00 uur
Speeltuin: gehele dag
Post afhalen: dinsdag t/m zaterdag vanaf
12.30 uur. Postrek hangt buiten op
kantoor. Telefonische mededelingen worden
hier ook opgehangen.
Gasverkoop: tijdens receptie-uren
Fietsverhuur: tijdens receptie-uren
Skelterverhuur: tijdens receptie-uren
Manege: De Bonte Wieven, 0341-263037
VVV:
Stationsplein 1
Tel: 0341-274747

Kampregels:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
EHBO en ziektegevallen:
Huisartsen overdag: Huisartsenpraktijk de
Eecken,J. Frisoplein 1 Nunspeet 0341-252904
Huisartsen niet overdag en in het weekend:
Centrale Huisartsenpost NW Veluwe bij ZKH
Sint Jansdal in Harderwijk, Wethouder
Jansenlaan 90; 0900-3410341
Apotheek: Laan 32 Nunspeet 0341-252198
Tandarts: Vrieze; Beethovenlaan 9 Nunspeet
0341-252825
Ziekenhuis:
Sint Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90
Harderwijk, 0341-463911
Isala Klinieken, Dr. Van Heesweg 2 Zwolle
038-4245000
Dierenarts: DierenkliniekZwolseweg 16
Nunspeet 0341-254442
Politie: 0900-8844 Alarmnummer 112
Brandweer: Alarmnummer 112
Ambulance: Alarmnummer 112

12.

13.

14.

15.
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De rechten en plichten van de Witte
Wieven BV en van de gasten
zijn vastgelegd in de Recron voorwaarden.
Voordat een ieder het terrein betreedt
meldt men zich bij de receptie.
Caravan, tent of auto mogen alleen in
overleg met de beheerder geplaatst
worden.
De beheerder wil het terrein en de
sanitaire inrichtingen schoon houden en
hoopt op uw medewerking te
mogen rekenen. Kinderen mogen
uitsluitend onder geleide het toiletgebouw
bezoeken.
De nachtrust gaat in om 22.00 uur en duurt
tot de volgende morgen 9.00 uur.
Zich luidruchtig gedragen en muziek op
het terrein is niet toegestaan.
Radio’s in uw verblijf zacht zetten, zodat
niemand er hinder van heeft.
Tijdens vakanties, lange weekenden (zoals
Pasen) en de periode tussen 01 juni en 30
september is het niet toegestaan
werkzaamheden uit te voeren die lawaai
maken zoals timmeren, schuurmachines,
zagen, enz.!
Honden of andere huisdieren op het terrein
zijn alleen aangelijnd en tegen betaling
toegestaan. Uitwerpselen opruimen!
Bromfietsen op het terrein is niet
toegestaan, u mag echter wel de
bromfiets naar uw tent of caravan
meenemen (lopend).
Degene die zich misdragen worden van
het terrein verwijderd.
Kampvuur en open vuur is niet toegestaan.
Bij code droog is alleen gas- en elektrische
bbq toegestaan.
Houdt van de natuur, verniel geen bomen
of struiken. Heeft u last van een tak of
dergelijke, neem contact op met de
beheerder. Bomen en struiken mogen niet
zonder toestemming van de receptie van
gezaagd of gesnoeid worden.
Het plaatsen van hekken, schuttingen en
veranda’s is vanaf 10 april 2007 niet meer
toegestaan. Voor 2015 moeten alle hekjes
en schuttingen die er nu staan verwijderd
worden. Alleen beplanting als afscheiding.
Wij leveren water tot aan de hoofdkraan.
Hoofdkraan, watermeter, aftappers,
terugslagklep, enz. zijn in eigendom van
de gast. Gast is zelf verantwoordelijk voor
afsluiten van het water. Elektra wordt
geleverd door de Witte Wieven. Gast dient
elektra zelf af te zekeren op 10 Amper en
een meter te plaatsen. Meters en
toebehoren dienen voor de parkeigenaar
toegankelijk te zijn.
Auto’s moeten stapvoets rijden.
Bij de bungalow of stacaravan mag
maximaal 1 auto geparkeerd worden.
De slagboomsleutel mag alleen worden
gebruikt voor de auto waarvoor hij is
verstrekt.
Huisvuil, papier en glas gaarne gescheiden
in de diverse containers deponeren.
Oud ijzer kan in de container naast de
manege. Apparaten met een elektrisch
snoer kunnen achter de receptie geplaats
worden. Batterijenbox staat in de receptie.
Grof afval zelf afvoeren!!

20. De kampeerders verplichten zich de
aanwijzingen van de beheerder of gemachtigde
te volgen.
21. De kampeerder is aansprakelijk voor de schade
die hij aanricht. De directie en / of
medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor
schade of diefstallen van eigendommen van
kampeerders.
22. Maak uw wensen of bezwaren kenbaar bij
de receptie.
23. In het hoogseizoen mogen er geen auto’s
bij de tent of caravan staan, deze kunnen
worden geplaatst achter de kantine.
24. Waarin dit reglement niet voorziet beslist
de receptie.

Recreatie buiten de Witte Wieven:
Subtropisch zwembad “De Brake”: Oosteinderweg
19 Nunspeet. Tel. 0341-256954
Golfbaan: Plesmanlaan 30 Nunspeet Tel. 0341258034
Bowlingbanen: Oosteinderweg 19 Nunspeet Tel.
0341-256954
Trimbanen: op 1 km afstand
Viswater: op 5 km afstand
Boten verhuur: Harderwijk.
Bioscopen: Harderwijk, Zwolle en Amersfoort.
Koopavonden: Nunspeet, vrijdagavond tot 21.00
uur.
Markten: Donderdagmorgen in Nunspeet,
maandagmorgen in Apeldoorn dinsdagmorgen in
Elburg, woensdagmorgen in Epe vrijdagmorgen in
Zwolle en zaterdagmorgen in Harderwijk
Verbouwen / nieuwbouw:
Bungalows:

Stacaravans:

Bijgebouw:

Oppervlakte max. 75 m²,
Goothoogte max. 3,5 m.
Bouwhoogte max. 7 m.
Inhoud max. 300 m³.
Oppervlakte max. 55 m²
Bouwhoogte max. 4 m.,
Breedte max. 4,5 m.
Max. 1 bouwlaag.
Oppervlakte max. 9 m²
Bouwhoogte max. 3 m.

Na schriftelijke toestemming van de Witte Wieven
mag u (ver)bouwen.
Aansluitingen:
De aansluitingen van water, elektra en gas dienen te
geschieden door een erkende loodgieter.

