Parkinformatie
Aankomst

Bij aankomst meldt u zich bij de receptie waar u uw slagboompasje en overige informatie ontvangt.
Als u een kampeerplaats op onze camping geboekt heeft, dan kunt u vanaf 14.00 uur over deze
plaats beschikken. De accommodaties zijn vanaf 15.00 uur beschikbaar. Wanneer u gebruik wilt
maken van het vroege vogelarrangement, is uw accommodatie beschikbaar vanaf 12.00. Dit kost
€12,50 extra. Indien u denkt later aan te komen dan 17.00 uur, wilt u dan altijd even contact met
ons opnemen. Telefoon 088-0551592.
Bezoek en correspondentieadres: Varelseweg 211, 8077 RB Hulshorst, telefoon: 088-0551592,
fax 0341-45 15 22, e-mail: info@droomparkbadhoophuizen.nl, www.badhoophuizen.nl

Afvalverwerking

Vuil en afval mogen alleen in huisvuilzakken verpakt worden en goed afgesloten in de daarvoor
bestemde containers worden gedeponeerd. Grofvuil moet u zelf afvoeren naar de dichtstbijzijnde
gemeentelijke vuilstort. Glas kunt u in de speciale glascontainer deponeren, deze vindt u bij de
afvalcontainers tegenover de snackbar.

Alarmnummer

Hebt u in geval van nood een ambulance, brandweer of andere hulpdienst nodig, dan belt u met
112. Bij de vraag naar de adresgegevens van uw verblijfadres geeft u door: Varelseweg 211,
8077 RB Hulshorst. Wilt u daarna wel direct de receptie (buiten de openingstijden via de intercom)
op de hoogte stellen. Dit i.v.m. de nodige maatregelen die wij moeten nemen zoals de slagboom
openen en de hulpdienst begeleiden naar de plek van de noodsituatie. Hebt u geen telefoon dan
kunt u altijd de intercom gebruiken en het noodnummer 088-0551592 bellen. Daarvoor hebt u
geen telefoonkaart nodig.

Animatieteam

Tijdens de vakantieperiodes is er animatie aanwezig die allerlei leuke en knotsgekke activiteiten
rondom, en misschien wel samen met, Bram de Bever organiseert voor kinderen t/m 12 jaar.

Apotheek

De dichtstbijzijnde apotheek is in Nunspeet, Johan Frisoplein, telefoon: 0341-25 02 18.
De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 12:30 uur en van 13:30 tot
17:30 uur. Voor spoedrecepten in het weekend dient u de huisartsenpost te bellen om te vragen
welke apotheek er dienst heeft.

Auto’s

Er lopen op het park veel kleine kinderen rond die veilig willen spelen. De maximale snelheid voor
alle motorvoertuigen op het park is 5 km per uur (stapvoets). Als u zich niet aan deze snelheid
houdt, is de receptie gerechtigd uw slagboompasje te blokkeren. Op een aantal plaatsen mag de
auto op de eigen plaats naast de caravan/tent staan. Houd hierbij altijd rekening met uw
medegasten. Zijn de velden zeer nat van de regen dan verzoeken wij u niet meer over de velden te
rijden. Ook niet om te laden of te lossen. Voor het plaatsen van uw kampeermiddel dient u dan de
receptie te raadplegen.

Bezoek

Uw bezoek is van harte welkom op onze camping. Zij dienen zich te melden bij de receptie en het
bezoekerstarief te betalen. Honden van bezoekers zijn niet toegestaan op het park.

Bingo
Botenligplaats
Bootverhuur

In het hoogseizoen worden er bingo’s gehouden met leuke prijzen. De bingoavonden vinden plaats
in het restaurant. De data worden bekend gemaakt op de informatieborden.
Niemand kan zich een ligplaats toe-eigenen voor een boot. Voor een plaatsje in de haven dient u
contact op te nemen met de receptie.
Informatie bij SurfSchool Windy Waters, tel: 31(0)653616370. Info@windywaters.nl

Brand

Bij brand of andere calamiteiten verzoeken wij u onmiddellijk de receptie te waarschuwen
(telefoon: 088-0551592).

Campingplaats

U dient uw kampeermiddel evenwijdig aan- en tussen de paaltjes neer te zetten. Als u naar de
paaltjes kijkt is uw kampeerplaats rechts van het paaltje met het nummer wat op uw bevestiging
staat.

Campingwinkel

DroomPark Bad Hoophuizen beschikt over een kleine campingwinkel. De openingstijden van de
winkel kunt u vinden op de informatieborden. Naast het reguliere assortiment biedt de winkel u ’s
morgens heerlijke vers afgebakken broodjes, croissants en iets voor bij de koffie.
Voor de uitgebreide supermarkten kunt u naar:
Albert Heijn,Harderwijkerweg 18 Nunspeet
EMTÉ, Nijverheidsweg 3 Nunspeet
Aldi, De Laan 66 Nunspeet
Lidl, Westerlaan 2a Nunspeet
Spar, Zuiderzeestraatweg 143 Hierden

Caravan stalling

Het is mogelijk dat seizoensgasten hun kampeermiddel buiten het seizoen op het park stallen. Wel
dienen voortenten en andere obstakels verwijderd te zijn. DroomPark Bad Hoophuizen beschikt
niet over mogelijkheden voor een binnenstalling.

Caravan verhuur en
verkoop

Stacaravans, toercaravans en chalets mogen niet aan derden worden verhuurd. U kunt wel zelf uw
kampeermiddel verkopen. Seizoen- en jaargasten dienen hiervan melding te maken bij de receptie.
Verkoop van het kampeermiddel betekent beëindiging van de overeenkomst. Indien de kopende
partij op DroomPark Bad Hoophuizen een jaar- en/of seizoenplaats wil nemen is dit alleen mogelijk
met een vooraf schriftelijke toestemming van DroomPark Bad Hoophuizen. Als u van plan bent een
stacaravan of chalet te plaatsen op onze camping dient u zich vooraf in contact te stellen met de
beheerder. DroomPark Bad Hoophuizen behoudt het recht om speciale eisen te stellen aan het
kampeermiddel.

Centraal antenne
systeem

Op het park beschikken wij over kabel tv. Op alle vaste- en seizoensplaatsen en het merendeel van
de toeristische plaatsen kunt u de volgende tv-zenders ontvangen: Ned. 1/2/3, RTL 4, RTL 5, SBS 6,
RTL 7, Veronica, Eurosport, WDR, ARD, CNN.

Dierenarts

EHBO
Eurostekker

Diergeneeskundig centrum: Zwolsewegje 16 Nunspeet. Telefoon: 0341 - 25 23 53
Voor spoedgevallen kunt u bovengenoemd telefoonnummer bellen.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:00 tot 18:00 uur, zaterdag 08:00 tot 12:00 uur.
Bij de receptie is een verbanddoos aanwezig. Tevens zijn enkele medewerkers van onze camping
gekwalificeerd EHBO-er.
Het is mogelijk een stekker tegen een waarborg te lenen bij de receptie.

Fietsveerpont

Nunspeet-Biddinghuizen fietsveerpont Veluwe-randmeer, vanaf camping Polsmaten naar
Aquacentrum(dicht bij Walibi World). Bij de receptie kunt u de tijden waarop de pont vaart vinden.

Fietsroutes

In de omgeving liggen enkele schitterende bewegwijzerde fietsroutes. De routes zijn tegen betaling
te verkrijgen bij de receptie. Maar ook andere fietsroutes zijn verkrijgbaar bij de receptie. Er
kunnen diverse malen per jaar fietsroutes worden gereden met grote groepen. Meer informatie
hierover vindt u bij de receptie.

Fietsverhuur

Fietsen kunt u huren bij de receptie, u dient dit echter wel 1 dag van tevoren te melden. Wij
hebben verschillende fietsen en fietsaccessoires in de verhuur: dames- of herenfiets(met
versnelling), kinderfiets, tandem, mountainbike incl. helm, kinderzitje, kidkar, bagagekar. De prijzen
kunt u bij de receptie navragen. Per gehuurde fiets dient een borg te worden betaald van €20,00.

Gasflessen

Bij de receptie zijn propaan gasflessen van 10,5 kg verkrijgbaar. Voor andersoortige flessen kunt u
terecht bij Scherpenzeel Oliehandel in Harderwijk, Flevoweg 119. Bij aansluiten nooit open vuur of
roken in de nabijheid. Vervang uw gasslangen om de twee jaar en zet uw gasflessen nooit in de
felle zon. Bij het kampeermiddel mogen maximaal twee gasflessen aanwezig zijn.

Huisartsen

Het gezondheidscentrum De Eecken. Telefoon overdag: 0341 – 25 29 04 / 0341 – 26 18 82
Telefoon ’s-avonds: 0900-341 03 41
Huisartsen
J.H.T.Hettema / S.C Haverkamp
F.A.Dekker / J.K Scholtens
Als gast kunt u gebruik maken van deze dokterspraktijk. Let wel: consulten dienen contant
afgerekend te worden. Er is geen PIN aanwezig. De praktijk is open op werkdagen van 08.00 -17.00
uur. Van 12.15 uur tot 13.15 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen.
Na 17.00 en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost naast het St.Jansdal ziekenhuis in
Harderwijk. Let wel: ook hiervoor eerst telefonisch contact opnemen met tel: 0900-341 03 41.
U kunt bij de receptie een routebeschrijving ophalen.

Huisdieren

Op DroomPark Bad Hoophuizen zijn uw huisdieren van harte welkom. Ook op alle kampeervelden
zijn huisdieren toegestaan. Wij vragen u echter om uw hond op het park altijd aangelijnd te houden
en uit te laten buiten het park. Ook het strand voor het Restaurant is verboden terrein voor
honden. Honden mogen niet het water in. Bij de receptie zijn poepzakjes voor eventuele ongelukjes
gratis verkrijgbaar.

Huisregels

Bij uitrusten en ontspannen denkt u natuurlijk niet direct aan de formele regels, maar het is voor u,
uw medegasten en Bad Hoophuizen belangrijk te weten wat wel en niet mag op het park. Op de
informatieborden vindt u de Huisregels van Bad Hoophuizen. Uiteraard kunt u met uw vragen altijd
terecht bij de receptie. De medewerkers staan u graag te woord.

Kerkdiensten

Klachten

Koelelementen
Nutsvoorziening

Openbaar vervoer

In Nunspeet vindt u diverse kerken waar u van harte welkom bent om een dienst bij te wonen.
Hervormde Gemeente: Dorpskerk Dorpstraat 12.
Sionskerk; Treubstraat 101.
Nederlands Gereformeerde kerk: Mr Drostweg 10.
Protestantse Gemeente: Driestweg 4.
Christelijke Gemeente Dorpskerk: Gruppendelerweg 4.
DroomPark Bad Hoophuizen heeft uw vakantie hoog in het vaandel staan. Wij proberen u dan ook
altijd zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien het u aan iets ontbreekt of als u een probleem
ondervindt, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. Des te eerder kunnen wij actie ondernemen.
In de wasserette staat een kleine vriezer. Hier kunt u uw eigen koelelementen gratis invriezen.
Onze vaste plaatsen zijn aangesloten op de riolering, water, elektra en het centrale antenne
systeem. Nieuw geplaatste chalets en stacaravans worden door een erkend installateur
aangesloten. Het is van groot belang dat u zelf ook de aansluitingen in en rondom uw
kampeermiddel regelmatig checkt en of alles nog aan de wettelijke regelgeving voldoet.
Er gaat een bus vanuit Hulshorst (einde Varelseweg) richting Elburg en richting Harderwijk.
Vanaf de camping is het niet mogelijk om direct op de bus te stappen.

Openingstijden
receptie

De receptie is in het seizoen geopend op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van
10.00 uur tot 16.00 uur en op maandag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. Mochten er gewijzigde
openingstijden zijn dan kunt u dit weer terug vinden op de informatieborden.

Open vuur

Het gebruik van open vuur op welke wijze dan ook is verboden! Barbecueën is toegestaan op een

minimale hoogte van 50 cm. Neem wel voldoende maatregelen om brand te voorkomen.

Parkeren

Politie

Post

Restaurant

Onze camping beschikt over diverse parkeermogelijkheden. Indien u uw auto niet op de eigen
plaats kwijt kunt en/of mag parkeren, vindt u op het park diverse parkeermogelijkheden bij de
ingang van het park.
Indien u de politie nodig heeft kunt u het landelijke nummer bellen 0900-8844. Ook kunt u zich
wenden tot het politiebureau in Nunspeet aan de Beethovenlaan 41. Dit bureau is open op
werkdagen (ma t/m vrij, feestdagen uitgezonderd) van 10.00-12.00 uur. Buiten deze tijden alleen
op afspraak.
Als u post of kaarten wil versturen, dan kan dit bij de receptie. Mocht u geen postzegels
voorhanden hebben, dan kunt u uw post bij de receptie laten frankeren. Poststukken die tijdens uw
verblijf naar u verzonden worden kunt u vinden in de postkastjes bij de receptie onder de
beginletter van uw achternaam.
Het restaurant van DroomPark Bad Hoophuizen heeft uitzicht op het Veluwemeer. In het
restaurant bevindt zich ook een bar een serre, een terras en heerlijke loungeplekken. Kijk op de
informatieborden voor de openingstijden.

Rust

Onze gasten variëren in leeftijd van 2 maanden tot 90 jaar. Wij willen graag dat al onze gasten zich
vermaken op het park. Bezorg daarom anderen geen overlast door onder meer hard praten of
harde muziek. Tussen 23.00 en 07.00 uur geldt algehele rust.

Sanitair

Op onze camping staan enkele sanitaire units. In deze units bevinden zich babyruimtes, dames- en
herendouches en toiletruimtes. Voor het douchen hebt u geen muntje nodig. Dit is inbegrepen in
het kampeertarief. Aan de buitenzijde bevinden zich de wasbakken voor de afwas en
groentespoelbakken. Ook bevindt zich daar een stort voor het chemische toilet en een kraan om
het te reinigen. Op het veld Slechtvalk staat een unit waar zich 2 invaliden toiletten bevinden. De
sanitaire units worden dagelijks door een extern bedrijf schoongemaakt. Let wel: als er wordt
schoongemaakt wilt u dan zo vriendelijk zijn om de volgende unit te nemen zodat de mensen hun
werk goed kunnen uitvoeren.

Stroomvoorziening

Skelterverhuur

De plaatsen op DroomPark Bad Hoophuizen zijn voorzien van 10 of 16 ampère stroom. Per ampère
stroom kunt u 230 watt verbruiken. Houdt hiermee rekening met uw elektrische apparaten. Mocht
er onverhoopt toch de stroom uitvallen dan kunt u dit melden bij de receptie (na sluitingstijd via de
Intercom bij de receptie).
Wij beschikken over skelters die u bij de receptie kunt huren. Dit moet ten minste één dag van
tevoren aangegeven worden.

Slagboom

Ons terrein is afgesloten met slagbomen. U krijgt bij aankomst een pasje dat u invoert in de
daarvoor bestemde paal. Let op: het is belangrijk dat u langzaam aan komt rijden tussen de witte
lijnen. En mocht er iemand voor de slagboom staan, wachten even totdat deze is doorgelaten.
Daarna kunt u er doorgaan.

Snackbar

Op het park bevindt zich een snackbar, waar u diverse snacks en kleine maaltijden kunt verkrijgen.
De openingstijden worden weergegeven op de informatieborden.

Speeltuin

Op het park bevinden zich op verschillende kampeervelden speeltuintjes. Verder zijn er
speeltoestellen op het strand en naast de Kidsclub. In de Kidsclub bevindt zich een overdekte
indoorspeelplaats waar de kleintjes naar hartelust kunnen klimmen en klauteren.

Surfschool

Op ons terrein is de surfschool Windy Waters gevestigd. U kunt hier terecht voor surflessen,
catamaranles of het huren van surfbenodigdheden. U kunt de surfschool bereiken via tel:

31(0)653616370. Info@windywaters.nl

Tandarts
Tennisbaan

Trailer/aanhanger
Vertrek

Indien u een tandarts nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met: Tandartsenpraktijk Vlot,
Colijnstraat 38, 8072 AW, Nunspeet. Telefoon: 0341251771
Achter de Marina Hoeve ligt een tennisbaan. Deze baan kunt u gebruiken als deze vrij is.
U hoeft niet te reserveren en het gebruik is gratis. Bij de receptie kunt u terecht voor tennisrackets
en tennisballen. Het gebruik is gratis, Achter de Marina Hoeve ligt een tennisbaan. Deze baan kunt
u gebruiken als deze vrij is. U hoeft niet te reserveren en het gebruik is gratis. Bij de receptie kunt u
terecht voor tennisrackets en tennisballen. Het gebruik is gratis, wel vragen wij een borg van
€25,00 per racket. Wel vragen wij een borg van € 25,00 per racket.
Deze kunt u parkeren op het trailerveld bij de ingang van het park. Het is niet toegestaan trailers
en/of aanhangers bij uw kampeermiddel te parkeren.
Vertrek voor kampeerplaatsen is op de vertrekdag vóór 12.00 uur. Indien u tot ‘s avonds wilt blijven
kunt u vóór 12.00 uur op de vertrekdag bij de receptie vragen naar eventuele mogelijkheden.

VVV-adressen

NUNSPEET, Stationsplein 1, Tel: 0900-253 04 11. HARDEWIJK, Bleek 102, Tel: 0341-42 66 66

Wandelroutes

In de directe omgeving van het park kunt u diverse mooie wandelroutes doen. Bij de receptie kunt
u de routes verkrijgen.

Wasserette

Op ons park bevindt zich ook een wasserette waar u tegen betaling uw wasgoed kunt wassen
en drogen. De munten hiervoor kunt u verkrijgen bij de receptie. Waspoeder wordt automatisch
toegevoegd.

Water

Het park beschikt over veel wateraansluitingen. Deze aansluitingen zijn bestemd voor het
levensonderhoud van onze gasten. Het is daarom niet toegestaan hiermee uw auto te wassen of
bijvoorbeeld een kinderzwembadje te vullen.

