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Langs Renswoude 
en je bent er.

Goed voorbereid
kamperen?

De Hooge Hoek 1 Renswoude   •   0318 571 364   •   www.vanvoorthuizen.nl

Een leuk dagje uit
voor weinig geld

Voor klein en groot
voor jong en oud
voor elk wat wils

- Grote speeltuin (gratis toegankelijk)

- Diverse attracties
- Monumenten en bezoekerscentrum
- Unieke wandelmogelijkheden
- Grote parkeergelegenheid

Zeisterweg 98 • 3931 MG Woudenberg (aan de weg tussen Zeist en Woudenberg)

Telefoon 0343-491421 • www.pyramidevanausterlitz.nl



WELKOM

VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT

Welkom op het mooie vakantiepark Bonte Vlucht gelegen op het N.N.N. van de Utrechtse Heuvelrug. 
N.N.N. staat voor “Natuurnetwerk Nederland”: een verbinding van natuurgebieden in Nederland.
U kunt hier als gast genieten van de uitgestrekte bossen door gebruik te maken van een eindeloos 
netwerk van wandel-, fiets- of ruiterpaden.

Op sportief gebied kunt u terecht op onze tennisbaan om een balletje te slaan of in ons
verwarmde buiten zwembad (geopend van mei tot september).

U kunt ook een bezoekje brengen aan de uitkijktoren in het Kaapse bos, Ouwehands Dierenpark, 
het Luchtvaartmuseum te Soesterberg en er zijn diverse kastelen en landhuizen te bezichtigen in 
de omgeving van Doorn (Kasteel Huis Doorn, Kasteel Amerongen).

Voor jong en oud is er een afwisselend animatieprogramma met activiteiten als knutselen, kinderdisco, 
paaseieren zoeken, klaverjassen, jokeren, bingo, zeskamp, dansles, diverse thema feesten enz. 
Lees alles in ons jaarlijks activiteitenboekje.

Bonte Vlucht is lid van de Recron, waardoor  u ervan verzekerd bent dat rechten en plichten van zowel 
de recreant als de ondernemer goed geregeld zijn.
Zie hiervoor www.recron.nl.

BBQ’s en kampvuurtjes worden alleen toegestaan met goedkeuring van de beheerder van Bonte Vlucht.
Informatie hierover bij de receptie. 

Spelende kinderen en voetgangers hebben te allen tijde voorrang op het park. Het is dan ook van 
groot belang om stapvoets te rijden. 

Wij wensen u een prettig verblijf op vakantiepark Bonte Vlucht,

Directie en medewerkers.
Vakantiepark Bonte Vlucht

Leersumsestraatweg 23
3941 MN Doorn
0343 473 232
bontevlucht@succesholidayparcs.nl
www.succesholidayparcs.nl



AANKOMST
Onze verhuurobjecten worden met zorg schoon-
gemaakt door onze schoonmaakdienst. Mocht u 
onverhoopt niet tevreden zijn of iets missen in 
de inventaris, verzoeken wij u dit binnen 2 uur na 
aankomst te melden bij de receptie. Wij zullen uw 
klacht op passende wijze afhandelen. 
Ook (technische) mankementen aan uw accom-
modatie binnen 2 uur na aankomst melden bij de 
receptie.

AFVAL
Bij aankomst op vakantiepark Bonte Vlucht ont-
vangt u bij de receptie een plattegrond van het 
park. Hierop vindt u ook de milieustraat waar u 
afval gescheiden kunt deponeren (containers voor 
huisvuil, glas en papier).  Groenafval mag niet in 
het bos gestort worden. Gebruik hiervoor de groen-
afvalcontainer naast de milieustraat. 

ANNULERINGSREGELING
Wij raden u aan gebruik te maken van onze annu-
leringsregeling. Met deze regeling dekt u zich in 
tegen de annuleringskosten bij een groot aantal 
risicogevallen zoals ziekte of een sterfgeval van 
directe familieleden (ook bij voortijdig vertrek tij-
dens uw verblijf). U betaalt hiervoor een eenmalig 
bedrag van 6% van de huursom.

AUTO’S
Bij aankomst op het park kunt u tegen betaling 
van een borgsom een slagboompas huren. Hier-
mee kunt u de slagboom openen om het park 
in te rijden. De maximum snelheid is 16 km per 
uur. Fietsers en voetgangers hebben voorrang. Bij 
overtreding van deze regels zal de pas geblokkeerd 
worden.

HET PARK A-B-C.HET PARK A-B-C



VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT

BEZOEKERS
Bonte Vlucht is van overheidswege verplicht een 
nachtregister bij te houden. Familie en vrienden 
van gasten zijn welkom op ons park. Wanneer zij 
blijven overnachten bent u als gast verplicht dit te 
melden bij de receptie ter registratie in het
nachtregister.

BRIEVENBUS
Vakantiepost kunt u overdag afleveren bij de re-
ceptie. Buiten onze openingstijden kunt 
u uw post in de rode brievenbus deponeren. 

BUSVERBINDINGEN
Laat de auto eens staan! Neem voor het gemak een 
keer de bus! De bushalte ligt slechts 200 meter 
lopen van ons park. Informatie hierover is te ver-
krijgen bij de receptie.

EHBO
Voor eerste hulp bij ongevallen kunt u de receptie 
waarschuwen. Wij beschikken over een gediplo-
meerde BHV-er. Een defibrillator is dag en nacht 
bereikbaar bij de appartementen ingang.

ELEKTRA
Op uw kampeerplaats beschikt u over een elektra  
aansluiting van 6 ampère.

FIETSVERHUUR
Op het park zijn verschillende soorten fietsen te 
huur. Vraag naar de mogelijkheden bij de receptie.

FOTO’S
Bij het gebruiken van foto’s voor b.v. reclamedoel-
einden zullen wij altijd uw toestemming vragen 
voor publicatie of geen gezichten vertonen.

GELUIDSNORM
Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten 
de eigen verblijfplaats. Alleen rust respecteren-
de jongeren worden toegelaten. Tussen 23.00 en 
07.00 uur wordt van al onze gasten verwacht dat 
zij de nachtrust in acht nemen.

HOTSPOT / INTERNETCOMFORT
Rondom snackbar en restaurant kunt u gebruik 
maken van een draadloze internetverbinding. Het 
wachtwoord is gratis verkrijgbaar bij de receptie.

HUISDIEREN
Op de kampeervelden zijn geen huisdieren toe-
gestaan. Op de rest van het park zijn huisdieren 
alleen onder strikte voorwaarden en met toestem-
ming van de beheerder toegestaan. Bij overlast 
wordt de toestemming ingetrokken.

INFORMATIE AAN DE RECEPTIE
Bij aankomst op Bonte Vlucht ontvangt u bij de re-
ceptie alle noodzakelijke informatie voor een com-
fortabel verblijf. De receptiemedewerkers staan da-
gelijks voor u klaar om uw vragen te beantwoorden 
en waar mogelijk te helpen. Bij de receptie kunt 
u onder andere terecht voor informatie over ons 
park, de omgeving, tennisbaanverhuur, aansluiting 
CAI en toegang tot het terrein met de auto.

KRANTEN
Bij de receptie kunt u van april t/m oktober kranten 
kopen. In het assortiment zitten de Telegraaf, AD, 
Trouw en de Volkskrant.

PARKEREN
Er mag één auto per verhuurd object op de daar-
voor bestemde parkeerplaats bij uw overnachtings-
plaats staan. Kampeerders moeten de auto naast 
hun eigen kampeermiddel parkeren. Tegen betaling 
kunt u bij de receptie een slagboompas aanvragen 
om het park te kunnen in- of uitrijden. Per slag-
boomkaart kan één auto door de slagboom. Bij ver-
laten van het park is er een verwerkingstijd van 15 
minuten voor u weer het park op kunt. Beperk het 
autogebruik op het park tot een absoluut minimum. 
Tweede auto’s dient u te parkeren op de centrale 
parkeerplaats buiten de slagboom. 



POST
U kunt op ons park ook post ontvangen. Op de 
receptie wordt deze op naam gesorteerd in post-
vakjes. Tijdens openingstijden van de receptie kunt 
u uw post ophalen. 

RECREATIETEAM
Voor kinderen zijn er in de schoolvakanties leuke 
activiteiten. Een greep uit ons programma: knut-
sel-uurtje, sport- en spelmiddagen, kinderbingo, 
schminken en nog veel meer. Het programma is 
verkrijgbaar bij de receptie. Meer informatie vindt 
u op onze kabelkrant en op Facebook.

ROUTES
Wandel-, fiets- en autoroutes zijn verkrijgbaar bij 
de receptie.

SPORT EN SPEL
U kunt hier ook lekker actief aan de gang. Zo is er 
een tennisbaan, voetbal- en basketbalveld, jeu 
de boules baan en zijn er speeltoestellen en een 
springkussen voor de kleintjes! In het verwarmde 
buitenzwembad kunt u terecht voor waterpret en 
verkoeling op warme dagen. Langs het zwembad 
kunt u lekker zonnen op één van de ligbedden!
Voor de allerkleinsten is er een peuterbadje.

STORINGEN
Storingen buiten kantoortijden kunt u melden via 
telefoon 0343-473232.

TERREINREGLEMENT
De huisregels van vakantiepark Bonte Vlucht vindt 
u verderop in deze gids. Tevens zijn de meest re-
cente Recronvoorwaarden van toepassing.

TOILET EN DOUCHES
Sanitair gebouw voor toilet-, douche- en afwas 
vindt u op de parkplattegrond. 
Het is niet toegestaan warm water uit de douche- 
of toiletruimte te gebruiken voor was of afwas.

TV
De lijst met zenders en radio frequenties vindt u 
verderop in deze gids.

UITSTAPJES
Door de centrale ligging van het park bent u in 
een handomdraai op de mooiste plekken van 
Nederland. U ontdekt wandelend of fietsend de 
Kaapse Bossen, de Koeheuvels, Sint Helenaheuvel, 
het Leersumse Veld en niet te vergeten de parken 
van de Stichtse Lustwarande. Sporten, zwemmen, 
een dagje winkelen, gezellig een terrasje pakken, 
lekker uitslapen of gewoon helemaal niks doen. 
Het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Daar-
naast zijn bezoekjes aan Ouwehands Dierenpark in 
Rhenen, Dierenpark Amersfoort en het Dolfinarium 
echte toppers. 

Voor kook- en verwarmingsdoeleinden 
mag uitsluitend gebruik worden gemaakt 
van het propaangas, dat via de gashouder 
van de Beheerder wordt aangeleverd. Uit 
brandveiligheids- en milieuoverwegingen 
voert Bonte Vlucht BV een uitsterfbeleid 
t.a.v. hout- of pelletstoken.  Dit wil zeggen 
dat alleen bestaande hout – pelletkachels 
zijn toegestaan en geen nieuwe hout- pel-
letkachels meer mogen worden geplaatst. 
Bestaande hout- pelletkachels mogen 
alleen worden gestookt onder de voor-
waarden als omschreven in het stookproto-
col (zie verderop in deze gids). Bij overlast 
wordt het stoken verboden.



BIJ BRAND, ONGEVALLEN OF CALAMITEITEN
Wilt u zo vriendelijk zijn de receptie en of 
parkbeheerder in te lichten wanneer u contact 
opneemt met 112. 

Dit kan op nummer 0343-473232.  
Een defibrillator en brandblusapparatuur 
zijn aanwezig bij de parkreceptie.

BIJ VERTREK UIT DE VERHUUROBJECTEN
DIENT U ZELF:
• de inventaris weer terug te brengen naar de 

juiste accommodatie, bij gebruik van meerdere 
accommodaties;

•  de afwas gedaan te hebben;
•  de binnenzijden van de keukenkasten schoon te 

maken;
•  de koelkast schoon te maken, aan te laten staan 

en de koelkastdeur gesloten te houden;
•  de accommodatie goed te laten luchten.
 Sluit daarna alle ramen en deuren af;
•  de verwarming laag te zetten (radiatoren op 

stand 1 of verwarming op 15’c.);
•  afval in de milieustraat te deponeren;
 
Gelieve voor vertrek de accommodatie te controle-
ren of u alle persoonlijke spullen heeft meegeno-
men. Kijk goed in de kasten en onder de bedden. 
Gevonden voorwerpen (m.u.v. etenswaren) worden 
tot maximaal 3 weken na vertrek bewaard.
 
Bij aankomst heeft u een machtigingsformulier 
ingevuld. Dit geeft ons de mogelijkheid om scha-
de als gevolg van niet door u gemelde gebreken 
binnen twee weken van uw rekening af te laten 
schrijven. 

WASSERETTE
Kosten wasmachine en droger:
Wasmachine   € 5,00  
Droger   € 2,50
     
ZWEMBAD
Tijdens de zomermaanden kunt u gebruik maken 
van ons openlucht zwembad. Het water wordt ver-
warmd tot ongeveer 24 graden. De peuters kun-
nen zich prima vermaken in het peuterbadje met 
glijbaan en sproeiers en in de speeltuin. Gebruik 
van het zwembad is alleen toegestaan voor gasten 
die overnachten op ons park. Roken en huisdieren 
niet toegestaan in en rond het zwembad.
Voor overige regels rond het zwembad zie verder-
op in deze gids.

VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT



Albert Plesmanstraat 6 - 3772 MN Barneveld
Tel: 0342 - 40 00 10

www.schaffelaar-caravans.nl
info@schaffelaar-caravans.nl

EXCLUSIEF DEALER VAN 
ERIBA CARAVANS!!
Occasions, onderhoud, 

schadeherstel & accessoires shop.

HUBO DOORN
Kampweg 78 • 3941 HK  Doorn • Tel. 0343-413819

Naast ons ruime DHZ assortiment
kunt u bij ons terecht voor:

• Camping Gaz • Verkoop van butaan/propaangas
• Kerosine • Big Green Egg • Barbeques

• Houtskool/briketten
• Ventilatoren en airconditioning

Openingstijden:
Ma. t/m vr.: 08:00-18:00 uur
Zaterdag: 08:00-17:00 uur

 

KOM OOK ZWEMMEN

LACO SPORTCENTRUM UTRECHTSE HEUVELRUG
Schellingerlaan 20 | 3971 BX Driebergen
0343 51 67 22 | utrechtseheuvelrug@laco.eu

BIJ LACO SPORTCENTRUM  
UTRECHTSE HEUVELRUG!
Kom een duik nemen in ons grote binnenbad (>700m2) of 
wat dacht je van het buitenbad (>1000m2). Plons lekker in het 
recreatiebad met speeltoestellen en het peuterbad, of speel 
jij op de air-trampoline? Kom heerlijk tot rust in de whirlpool, 
de sauna, het stoombad of op de grote ligweide.
Je bent van harte welkom!

Kampweg 23 Doorn, tel. 0343 - 415 029
www.homemadeby.nl

GORDIJNEN BEHANG

VLOEREN VERF



BELANGRIJKE INFORMATIE

De apotheek is op maandag, woensdag, 
donderdag en vrijdag geopend van 
8.30 - 17.30 uur. Op dinsdag geopend 
van 8.30 - 20.00 uur.

POLITIE
Bosstraat 1
3971 XA Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer: 0900-8844
Spoedgevallen: 112

DIERENARTS
Diergeneeskundig Centrum Doorn
Kampweg 42
3941 HJ Doorn
Telefoonnummer: 0343-414582

TANDARTS
Van Heemskercklaan 48a
3941 WG Doorn
Telefoonnummer: 0343 412 286

Tandartspraktijk Linthorst,
Dorpstraat 27,
3941 JK Doorn
Telnr. : 0343 - 413336

SUPERMARKT
Albert Heijn 
Honingraat 57
3956 HH Leersum
Telefoonnummer: 0343-475555

ANWB
Telefoonnummer: 0800-0888

CARGLASS
0800-0456

RESERVEREN SUCCES HOLIDAYPARCS
Telefoonnummer: 085-0704777

BANK
Rabobank (geldautomaat)
Hoflaan 4a Leersum

RECEPTIE
De parkreceptie is dagelijks geopend 
van 9.00 - 17.00 uur.
Telefoonnummer: 0343-473232

HUISARTSEN
P.P. Groen
Dorpsstraat 23
3941 JK Doorn
Telefoonnummer: 0343-413377

Huisartsenpraktijk Heuvelrug Medisch Centrum
Jacob van Ruysdaellaan 17
3941 ZE Doorn
Telefoonnummer: 0343-421342

Djajadiningrat
Kortenburglaan 15
3941 HP Doorn
Telefoonnummer: 0343-412525

Huisartsenpost
Diakonnessenhuis Zeist
Prof. Lorentzlaan 76 
3707 HL Zeist
Telefoonnummer: 0900-4301430

Bij spoed in de avond, nacht of het weekend 
kunt u bellen met de Huisartsenpost. De avond-, 
nacht-, en weekenddienst is uitsluitend bedoeld 
voor gevallen die niet kunnen wachten tot de 
eerstvolgende werkdag! U kunt niet zonder af-
spraak bij de huisartsenpost binnenlopen. 
De huisartsenpost is van maandag t/m vrijdag be-
reikbaar van 17.00 – 08.00 uur de volgende och-
tend. In het weekend en op feestdagen zijn zij 24 
uur bereikbaar. Vergeet niet uw verzekeringsbewijs 
(pasje/polis) bij de hand te houden als u belt.

ZIEKENHUIS
Diakonnessenhuis Zeist
Prof. Lorentzlaan 76 
3707 HL Zeist
Telefoonnummer: 030-6989911

APOTHEEK
Doornse Apotheek BV
Kampweg 39
3941 HD Doorn
Telefoonnummer: 0343-412300
www.doornseapotheek.nl

VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT



Fietsplezier begint hier!!

Van den Berg’s
Rĳ wielspeciaalzaak

www.vandenbergfi etsen.nl

Amersfoortseweg 57
3941 EK Doorn
Tel. 0343 - 412792

DOORN

Graaf van Lynden van Sandenburgweg 1 
3962 RB Wijk bij Duurstede
Tel. 0343 445123

WIJK BIJ DUURSTEDE

Verhuur van 
fi etsen en ATB

                     

TEPPANYAKI         CHINESE TAPAS
SUSHI

  
All you can eat
Afhalen      
Catering

            Specialiteit: sushi

Alle dagen (behalve dinsdags) geopend 
van 16.00 tot 22.00 uur

Alle feestdagen (ook dinsdags) geopend

Amersfoortseweg 76              3941 EN  Doorn

Telefoon 0343-412076
www.happygarden-doorn.nl

• Onderhoud, aanleg en reparatie CV
• Loodgieterswerkzaamheden
• Onderhoudsabonnementen

TEL. 0343 - 421 066
www.cv-ketel.info

Installatiebedrijf Heuvelland is huisinstallateur
van Camping 'Bonte Vlucht'

Ruim 10.000 m2 kampeerplezierRuim 10.000 m2 kampeerplezier

Alles voor jouw avontuur 
vind je bij de kampeerspecialist

Kampeerwereld.nl | Harderwijkerweg 183 | 3852 AC  Ermelo | Tel: 0341 41 40 13 Volg ons via:
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Prijslijst  
Jaar-, beheer-, seizoenplaatsen 2019 
 
Bonte Vlucht 
Leersumsestraatweg 23 
3941 MN Doorn 
0343-473232 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Reserveren: 085-0704777 
www.succesholidayparcs.nl 

 

 

Jaarplaatsen 2019 
 

Prijs € 
Jaarplaats <300 m2  
di 01/01 – di 31/12 2366,01 
Jaarplaats >300 m2/randkavels  
di 01/01 – di 31/12 2526,97 

 

Bijkomende kosten  
jaar/beheerplaatsen 

 
Prijs € 

Milieuheffing, riool en zuiveringslasten  396,53 
CAI (centrale antenne inrichting) 110,76 
Water per m3 1,49 
Elektra per kWh 0,30 
Gas per m3  3,64 
Administratiekosten 22,00 
Entreekosten (eenmalig) 1500,00 

 

Seizoenplaatsen 
 

Prijs € 
Standaard  
vr 29/03 – wo 30/10 1289,- 

 

Voorseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 29/03 – zo 30/06 586,- 

 

Hoogseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
zo 30/06 – za 31/08 661,- 

 

Laagseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
za 31/08 – wo 30/10 444,- 

 
  Extra bij seizoenplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten seizoenplaats* 105,00 
Parklasten voor-/hoog-/laagseizoen* 84,00 
CAI seizoenplaats 80,00 
CAI voor-,hoog- en laagseizoen 50,00 
Bijdrage slagboomgebruik 5,00 
Borg slagboompas 5,00 
Voorkeurskosten 15,00 
Reserveringskosten 22,50 
55+ korting 10% 

 

Beheerplaatsen 2019 
 

Prijs € 
Beheer  
di 01/01 – di 31/12 836,91 

 
Voorwaarden jaar/beheerplaatsen: 

 
De jaarfactuur dient binnen drie weken na ontvangst 

met 60% te zijn voldaan. Het restant dient uiterlijk voor 
1 april a.s. te zijn voldaan.  

 
Bij wijzigingen wordt € 12,50 in rekening gebracht. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

onze reserveerlijn: 085-0704777 
 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Hiermee komen 
voorgaande prijslijsten te vervallen.  

 
De tarieven van de jaar- en beheerplaatsen zijn 

exclusief forensenbelasting. Deze worden rechtstreeks 
door Gemeente Utrechtse Heuvelrug aan u 

gefactureerd. 

 
Voorwaarden seizoenplaatsen: 

 
Tarieven voor seizoenplaatsen zijn inclusief:  1 

kampeermiddel, gebruik t/m 4 personen, 1x aansluiting 
op elektra, 1 bijzettent (max.4m2), parkeerkosten en 

gebruik van douche. 
 

Vroegboekpercentage 5% 
 

*Parklasten zijn inclusief toeristenbelasting per plaats. 

Prijslijst  
Jaar-, beheer-, seizoenplaatsen 2020 
 
Bonte Vlucht 
Leersumsestraatweg 23 
3941 MN Doorn 
0343-473232 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Reserveren: 085-0704777 
www.succesholidayparcs.nl 

 

 

Jaarplaatsen 2020 
 

Prijs € 
Jaarplaats <300 m2  
wo 01/01 – do 31/12 2427,52 
Jaarplaats >300 m2/randkavels  
wo 01/01 – do 31/12 2670,16 

 

Bijkomende kosten  
jaar/beheerplaatsen 

 
Prijs € 

Milieuheffing, riool en zuiveringslasten  406,83 
CAI (centrale antenne inrichting) 113,63 
Water per m3 1,51 
Elektra per kWh 0,30 
Gas per m3  3,64 
Administratiekosten 22,00 
Entreekosten (eenmalig) 1500,00 

 

Seizoenplaatsen 
 

Prijs € 
Standaard  
zo 29/03 – vr 30/10 1323,- 

 

Voorseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
zo 29/03 – di 30/06 602,- 

 

Hoogseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
di 30/06 – ma 31/08 678,- 

 

Laagseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
ma 31/08 – vr 30/10 456,- 

 
  Extra bij seizoenplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten seizoenplaats* 107,75 
Parklasten voor-/hoog-/laagseizoen* 86,25 
CAI seizoenplaats 82,25 
CAI voor-,hoog- en laagseizoen 51,50 
Bijdrage slagboomgebruik 5,00 
Borg slagboompas 5,00 
Voorkeurskosten 15,00 
Reserveringskosten 22,50 
55+ korting 10% 

 

Beheerplaatsen 2020 
 

Prijs € 
Beheer  
wo 01/01 – do 31/12 858,66 

 
Voorwaarden jaar/beheerplaatsen: 

 
De jaarfactuur dient binnen drie weken na ontvangst 

met 60% te zijn voldaan. Het restant dient uiterlijk voor 
1 april a.s. te zijn voldaan.  

 
Bij wijzigingen wordt € 12,50 in rekening gebracht. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

onze reserveerlijn: 085-0704777 
 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Hiermee komen 
voorgaande prijslijsten te vervallen.  

 
De tarieven van de jaar- en beheerplaatsen zijn 

exclusief forensenbelasting. Deze worden rechtstreeks 
door Gemeente Utrechtse Heuvelrug aan u 

gefactureerd. 

 
Voorwaarden seizoenplaatsen: 

 
Tarieven voor seizoenplaatsen zijn inclusief:  1 

kampeermiddel, gebruik t/m 4 personen, 1x aansluiting 
op elektra, 1 bijzettent (max.4m2), parkeerkosten en 

gebruik van douche. 
 

Vroegboekpercentage 5% 
 

*Parklasten zijn inclusief toeristenbelasting per plaats. 



Prijslijst Kamperen 2020 
 
Bonte Vlucht 
Leersumsestraatweg 23 
3941 MN Doorn 
0343-473232 
 

 
 

 

 

 

 
Reserveren: 085-0704777 

www.succesholidayparcs.nl 

 

Nachtprijzen 
Kamperen 

Periode van - tot 

 

Prijs € per nacht 
(excl. bijkomende 

kosten) 
Voorseizoen  
ma 30/03 – do 23/04 24 
Hoogseizoen  
vr 24/04 – zo 30/08 29 
Laagseizoen  
ma 31/08 – zo 04/10 24 
Seizoenplaats  
ma 30/03 – zo 04/10 Zie prijslijst 2020 

 
Maandprijzen kamperen 

 

 
Standaard 

April  
woe 01-04 – do 30/04 350 
Mei  
vr 01/05 – zo 31/05 485 
Juni  
ma 01/06 – di 30/06 450 
Juli  
woe 01/07 – vr 31/07  500 
Augustus  
za 01/08 – ma 31/08 500 
September  
di 01/09 – woe 30/09 450 
Oktober  
do 01/10 – za 31/10 350 

 

Bijkomende kosten: 
 

Prijs € 
Parklasten (verplicht) € 1,50 p.p.p.n. 
Reserveringskosten (verplicht) € 7,50 per boeking 
Borg slagboompas € 5,00 
Slagboommunt (1x in- en uitrijden) € 3,00 
Extra persoon* € 5,50 p.n. 
Caravan/tent/camper leegstand                                                € 6,00 p.n. (niet in de maand mei) 
Early check-in € 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid 
Late check-out € 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid 
 
Nachtprijzen zijn incl.: 1 kampeermiddel, 1 auto bij de kampeerplaats, gebruik van douche,  
CAI en elektra. (excl. parklasten)  
 
Annuleringsverzekering 6% van het factuurbedrag. 
 
*Extra persoon geldt vanaf 5 personen. Bij reservering opgeven. Let op! 
 
Aankomsttijd na 13.00u – vertrektijd voor 11.00u. 
Honden zijn niet toegestaan op de kampeervelden. 
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Gedragsregels voor het houden van een hond op 
Vakantiepark Bonte Vlucht te Doorn.

Het houden van één hond is onder voorwaarden 
en alleen na toestemming van de beheerder 
toegestaan op Bonte Vlucht.
Het houden van een hond op het park is alleen 
mogelijk voor een eigenaar van een stacaravan 
of recreatiewoning; dus niet voor kampeerders of 
huurders van een stacaravan of recreatiewoning.
Bezoekers mogen GEEN hond meebrengen.
Honden die men niet onder controle heeft of 
gevaarlijke hondenrassen (bv. Bandogs en Pitbulls) 
zijn niet welkom.

Op Bonte Vlucht worden maximaal 25 honden 
toegelaten. Wanneer enig moment meer dan 25 
honden met toestemming op Bonte Vlucht zijn, 
zal dit gedoogd worden totdat het aantal door 
natuurlijk verloop is afgenomen tot 25 honden. 
Natuurlijk verloop vindt plaats door vertrekkende 
eigenaren met hond of overlijden van een hond.
De toestemming voor het houden van een hond 
wordt schriftelijk vastgelegd. Wanneer de hond 
is overleden, hebt u niet automatisch recht om 
een nieuwe hond te houden op Bonte Vlucht. U 
zult opnieuw toestemming moeten vragen bij de 
beheerder. 

De hond moet een paspoort (met foto) hebben en 
zijn ingeënt. Een kopie van het paspoort wordt aan 
het toestemmingsformulier gehecht en bewaard in 
het hondenlogboek van Bonte Vlucht.

De hond moet buiten het park worden uitgelaten. 
De eigenaar of houder van de hond is verplicht 
ervoor te zorgen dat de hond geen uitwerpselen 
achterlaat op het terrein van Bonte Vlucht. De 
hond dient in de tuin (op de kavel) en tijdens het 
uitlaten aangelijnd te zijn. Honden mogen alleen 
los lopen op een met hekwerk omheind stuk terras 
van maximaal 50m2. Het hekwerk mag niet hoger 
zijn dan één meter. Er mogen geen hekken rond 
de kavel van de stacaravan of recreatiebungalow 
worden geplaatst.

In het bos rond Bonte Vlucht zijn loslopende 
honden verboden; Natuurmonumenten kan u 
hiervoor een boete opleggen.

De hond krijgt bij toestemming een 
hondenpenning in bruikleen van Bonte Vlucht 
en wordt geacht deze altijd te dragen op Bonte 
Vlucht. Hiermee kan de beheerder van Bonte 
Vlucht controleren welke honden op het park 
horen en welke niet. De hondenpenning dient 
na bruikleen weer ingeleverd te worden bij de 
beheerder van Bonte Vlucht.

Voor de hondenpenning, de schriftelijke 
toestemming, bijbehorende administratie 
en controle op naleving wordt een jaarlijkse 
vergoeding gevraagd van € 50,- Tevens wordt aan 
de eigenaar van de hond voor de hondenpenning 
een borg gevraagd van € 10,- . De borg voor de 
hondenpenning wordt bij teruggave terug betaald.

De beheerder van Bonte Vlucht heeft het recht om 
de toestemming voor het houden van een hond 
op Bonte Vlucht in te trekken wanneer hond en/
of eigenaar zich niet aan de gedragsregels houden 
of wanneer er klachten over de hond / eigenaar 
zijn binnengekomen. De beheerder of directie 
heeft het recht om de overlast bezorgende hond 
(keffen, blaffen, bijten, loslopen, loeien en op het 
park poepen) na drie waarschuwingen toegang 
tot het park te verbieden. Eigenaar van de hond 
heeft bij intrekking van de toestemming geen 
recht op restitutie van (een deel van) de jaarlijkse 
vergoeding.

De bezitter of houder van een hond moet in het 
bijzijn van de beheerder van Bonte Vlucht tekenen 
voor naleving van deze gedragsregels.

GEDRAGSREGELS VOOR
HET HOUDEN VAN EEN HOND 



Defibrillator

Deze bevindt zich
bij de ingang van
de appartementen
bij de receptie.
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Op Bonte Vlucht willen we samen met onze buren 
Natuurmonumenten een bijdrage leveren aan het 
behoud van onze inheemse soorten. 

Bonte Vlucht is gelegen op het Natuur Netwerk 
Nederland (vroeger EHS). Dit is een netwerk van 
natuurgebieden die de biodiversiteit van flora 
en fauna in Nederland ondersteunt. Dieren en 
planten kunnen zich zo verspreiden over grote, 
aaneengesloten natuurgebieden. 

Tussen 1950 en 1990 zijn in Nederland 70 van 
de 1400 hogere plantensoorten verdwenen en 
worden er 500 in hun bestaan bedreigd. Dit is 
een gevolg van bodem- en luchtverontreiniging 
en van uitdrijving door uitheemse soorten. Het 
betekent dat ook de dieren die voor voedsel en/of 
schuilplaatsen van deze planten afhankelijk zijn, 
uit Nederland verdwijnen.

Vooral rupsen en vlinders zijn vaak zeer selectief. 
Zo zijn de afgelopen decennia 17 soorten 
dagvlinders uit Nederland verdwenen. Van de 53 
soorten die we nog over hebben is ruim de helft 
zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Inheemse planten zijn ook goed bestand tegen 
het Nederlandse klimaat. Ze zijn aangepast 
aan de seizoenswisselingen en houden van 
onze bodemtypes. Ze woekeren minder 
en zijn composteerbaar. Van de kleinste 
insecten tot de meeste vogelsoorten en 
kleine knaagdieren zijn gebaat bij 
de wortels, de bladeren, de twijgen, 
de noten en de vruchten van onze 
inheemse soorten.

INHEEMSE BEPLANTING ADVIES

Hieronder volgt een lijst met inheemse soorten die 
we graag zien op Bonte Vlucht.

Berk 
Beuk
Brem
Bos wilg
Gelderse roos
Haagbeuk
Hazelaar
Hulst
Jasmijn
Kamperfoelie
Kardinaalsmuts 
Rododendron

Kornoelje
Lijsterbes
Linde
Meidoorn
Ribes
Sering
Taxus
Toverhazelaar
Vlier
Zomereik
Krenteboompje

Zijn er nog vragen met betrekking tot de 
beplanting, dan kunnen wij u altijd adviseren.
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Geef brand geen kans... met veilig kamperen en recreëren

TV EN RADIO

VAKANTIEPARK
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TELEVISIE                         

1.  NPO 1 
2.  NPO 2 
3.  NPO 3 
4.  RTL 4 
5.  RTL 5 
6.  SBS 6 
7.  RTL 7 
8.  RTL 8 
9.  SBS 9 
10. NET5 
11. Veronica/DisneyXD 
12. Discovery Channel 
13. Discovery Showcase 
14. NGC 
15. TLC 
16. Eurosport 1 
17. TV Oranje 
19. Disney Channel 
20. TV Gelderland 
21. Film1 Premiere 
22. Film1 Action
23. Film1 Comedy & Kids  
24. Film1 Sundance 
25. Ziggo Sport Select 
26. Ziggo Sport Voetbal 
27. Ziggo Sport Golf 
28. RTL Z 
29. CNN Int. 
30. FOX Channel 
31. TV Noord 
32. TV Oost 
33. TV Drenthe 
34. Kabel eins 
35. N24 
36. Sat.1 
37. ProSieben 
38. 3sat 
39. ZDF 
40. KIKA 
41. WDR Köln 
42. Das Erste 
50. Park Info Kanaal
 

RADIO                         

51. NPO Radio 1
52. NPO Radio 2
53. NPO 3FM
54. NPO Radio4
55. NPO Radio5
57. Sky Radio
58. Radio 538
59. Radio Veronica
60. Radio 10
61. 100% NL
62. BNR Nieuwsradio
63. Radio Gelderland
64. Radio Oost
65. Classic FM
 



 

 

 
 
 
 

Welkom bij Eetcafé De Bonte Koe 
Horeca op Bonte Vlucht 

 
Voor jong en oud gezellig samenzijn onder het genot van een  

hapje en een drankje. 
  

Gastvrijheid is waar het om draait. Naast een lekkere maaltijd, verzorgen Daniëlle  
en haar team leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen. 

 
Openingstijden zomer: 

Maandag t/m zondag 10.00 – 01.00 uur (keuken sluit om 21.30 uur)   
Openingstijden winter: 

Woensdag, vrijdag, zaterdag & zondag, aangepaste tijden. 
 

De Bonte Koe 
 

Gezellig eetcafé met terras in de Kaapse bossen, wandelaars welkom. Gratis parkeren. 
Ook voor feesten, partijen, catering, barbecue. 

Vraag naar de mogelijkheden bij Daniëlle Davelaar: 06 2120 1983 
 

Wij wensen u een fijne vakantie! 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KINDERCLUB

ZOEK DE 7 VERSCHILLEN

KLEURPLAAT

VIS LIJNPUZZEL

DOOLHOF

VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT



MARKTEN  IN DE OMGEVING

DOORN            
donderdag 08.30 - 13.00 uur

DRIEBERGEN-RIJSENBURG
woensdag  13.00 - 17.00 uur

VEENENDAAL CENTRUM
dinsdag    08.30 - 12.30 uur
zaterdag  08.30 - 17.00 uur

VEENENDAAL BRUINEPLEIN
vrijdag   10.00 - 16.00 uur

RHENEN
donderdag  08.30 - 12.30 uur

LEERSUM                           
vrijdag   08.30 - 12.30 uur

MAARN                                
dinsdag  08.30 - 13.00 uur
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Graag heten wij u welkom op ons prachtige Vakantiepark Bonte Vlucht.

Bonte Vlucht is onderdeel van Succesparken, al 30 jaar bekend met recreatie.

Succesparken laat je kennis maken met water, bos of een landelijke omgeving. Verrassende locaties in Gel-
derland, Drenthe, Utrecht en Brabant. Sinds 2017 hebben wij tevens een locatie in Duitsland: Vakantiepark 
Hambachtal in Oberhambach (Rijnland-Palts).

De vakantieparken van Succesparken bieden alles voor de vakantieganger, van kamperen tot een vakantie-
woning huren of kopen. Een heerlijke bestemming voor een echte familievakantie. En dat al ruim 30 jaar.

Wilt u meer informatie over het huren of kopen van een recreatiewoning op één van onze parken? Neem 
gerust contact op met één van onze makelaars.

Op Vakantiepark Bonte Vlucht zijn uw contactpersonen Cor van der Lingen en Ron Kleiboer, bereikbaar op 
nummer 0343-473232

Op onze andere Succesparken kunt u terecht bij:

BONTE VLUCHT Doorn 0343-473232 Ron Kleiboer

DE SCHERPENHOF Terwolde 0571-291731 Ron Kleiboer

DE OSSENBERG Overberg 0343-481354 Toon Maasmans

RHEDERLAAGSE MEREN Lathum 0313-632211 Hein Maasmans

BRABANTSE WEELDE Molenschot 0616-416996 Hein Maasmans

HET GROTE ZAND Hooghalen 0593-592480 Rob van Driel

HAMBACHTAL Oberhambach 0049-67821010 Toon Maasmans

Aanbod nieuwe en bestaande vakantiewoningen
op Vakantiepark Bonte Vlucht

Bent u opzoek naar een recreatiewoning? Wij bieden een ruime keuze in bestaande chalets en stacaravans. 
Ook bieden wij een ruime keuze in nieuwe chalets. Kiest u voor een nieuw chalet dan kunnen wij deze 
geheel naar eigen wens voor u bouwen en inrichten. 

Wij nodigen u graag uit vrijblijvend een kijkje te komen nemen op ons prachtige park gelegen op de 
Utrechtse Heuvelrug. Maak een afspraak met onze verkoopadviseur Ron Kleiboer.
U kunt telefonisch contact opnemen via 0343-473232 of 06-53163449

WELKOM OP VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT

Graag tot ziens! www.succesholidayparcs.nl

Kijk voor meer 
informatie 

op onze site

succesparken.nl



ALGEMENE VOORWAARDEN 2020

In dit parkreglement wordt verstaan onder:
 
•  Het Park: Recreatiepark/Succespark Bonte Vlucht, met daartoe behorende wegen, paden, velden, groen 

en voorzieningen.
•  de Beheerder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bonte Vlucht B.V., gevestigd 

te Voorst, kantoorhoudende te 7396 NC Terwolde, Bandijk 60.
•  Kaveleigenaar: de eigenaar van een kavel grond in het Park inclusief de zich daarop bevindende recrea-

tie-eenheid, bestemd om te worden gebruikt voor recreatie.
•  Gebruiker: de huurder, onderhuurder of gebruiker van een recreatie-eenheid in het Park;
•  Opstalhouder: de krachtens een opstalrecht tot een recreatie-eenheid gerechtigde;
•  de Vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bonte Vlucht B.V. of 

diens rechtsopvolgers in de eigendom van de hierna te vermelden wegen, paden, velden, groen en 
algemene voorzieningen in het Park, zijnde bij aanvang van de verkaveling de eigenaar van de totale 
infrastructuur (inclusief de infrastructuur op de individuele kavels), wegen en paden, gelegen binnen- 
en onderdeel uitmakend van het Park;

•  Recreatie-eenheid: een kavel grond, een (stenen) recreatiewoning, een mobiel chalet, een (houten) 
recreatiebungalow, een stacaravan of een mobiel recreatie-object, alles voor recreatief gebruik.

AANSPRAKELIJKHEID
Reglement artikel 1
De Vennootschap en/of de Beheerder is/zijn niet aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel aan 
goederen en/of personen, verblijvende in het Park, behoudens schade en/of letsel veroorzaakt door, of als 
gevolg van nalatigheid van de Vennootschap en/of de Beheerder.
 
WERKING REGLEMENT
Reglement artikel 2
1. Bonte Vlucht BV is Recron lid. Dientengevolge zijn op Bonte Vlucht de meest actuele Recron Voorwaar-

den van toepassing; deze zijn in te zien bij de receptie of op www.recron.nl.

2. Iedere Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder is verplicht de bepalingen van dit reglement op te 
leggen aan zijn gezinsleden, gasten en bezoekers in het Park, alsmede aan de derde gebruiker van zijn 
kavel, en is verantwoordelijk voor de nakoming van het reglement door al deze personen.

 Alle verplichtingen, die in dit reglement worden opgelegd aan een Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstal-
hou-der gelden onverminderd voor gezinsleden, gasten of bezoekers van een Kaveleigenaar/ Opstal-
houder/Gebruiker, alsmede voor derde gebruikers van zijn kavel in het Park. Bij overtreding kan

 de betreffende persoon de toegang tot het Park en/of de voorzieningen worden ontzegd en kan de 
recreatie-eenheid worden verwijderd. 

3. Van de Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder, hun gezinsleden en hun gasten en derde gebruikers 
wordt verwacht, dat zij alles doen en/of nalaten wat een goed recreant betaamt.

4. Indien een Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder zijn recreatie-eenheid, met inbegrip van het gebruik 
van de algemene voorzieningen, in gebruik geeft aan derden, is dit slechts toegestaan indien:

a. de Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder aan de gebruiker de verplichting oplegt het onderhavige 
reglement na te leven;



b. het gebruik door derden plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in dit reglement, de leveringsakte en 
de onderhavige akte en niet in strijd is met wet- en regelgeving.

c. de Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder aan de gebruiker een exemplaar van dit reglement ter hand 
stelt.

d. De derde gebruiker ingeschreven wordt in het nachtregister.

5. De Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder dient, voorafgaand aan het in gebruik geven van de recre-
atie-eenheid aan derden, aan de Beheerder opgave te doen van naam en adres van de derde gebrui-
ker, alsmede van begin en eindtijd waarin dit gebruik plaatsvindt. De beheerder heeft het recht onder 
gemotiveerde omstandigheden een derde gebruiker te weigeren.

6. Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder blijft onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schade 
die door de derde gebruiker wordt toegebracht aan andermans eigendommen en/of aan de algemene 
voorzieningen.

7. Het in gebruik geven van de recreatie-eenheid aan derden ontslaat de Kaveleigenaar/Gebruiker/ Op-
stalhouder niet tot nakoming van zijn financiële of andere verplichtingen jegens De Vennootschap en/
of de Beheerder.

 
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE RECREATIE-EENHEID EN ZIJN OMGEVING
Reglement artikel 3
A   Algemeen
1. Voor de inrichting van een kavel wordt de 1:4 regel gehanteerd. Dit wil zeggen: maximaal ¼ van de 

kavel mag bebouwd worden (recreatiebouwwerk inclusief overkapping plus schuur), maximaal ¼ mag 
verhard worden (tegels, grind, parkeren enz.), ¼ opgaand groen (bomen en struiken), ¼ gras en planten. 
Voor beplanting kunt u een keuze maken uit inheemse beplanting die u kunt vinden in deze gids.

2. Over terrasaanleg en verbouwingen dient u altijd vooraf te overleggen met de beheerder. 
3. Op het perceel is in overleg met de beheerder, het plaatsen van één schuurtje toegestaan. Afmeting drie 

bij twee meter (max. 6m2, nokhoogte 2.50m).
4. Zonder toestemming van de beheerder mogen geen bomen, grote heesters, grote struiken en heggen 

gerooid of verwijderd worden.
5. Het plaatsen van erfafscheidingen, heggen en dergelijke mag slechts met schriftelijke goedkeuring van 

de beheerder plaatsvinden. Uitsluitend groene afscheidingen in de vorm van heggen en struiken zijn 
toegestaan en mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan één meter en vijftig centimeter. 

6. Indien de Kaveleigenaar/Opstalhouder/Gebruiker voornemens is over te gaan tot verkoop van de recre-
atie-eenheid, dan is hij/zij verplicht de Beheerder van het Park van dit voornemen schriftelijk in kennis 
te stellen. Het plaatsen van borden of iets dergelijks ter bevordering van verkoop door de Kaveleige-
naar/Opstalhouder/Gebruiker is niet toegestaan. Presentatie van het te verkopen object dient in overleg 
met de beheerder plaats te vinden.

7. De Kaveleigenaar/Opstalhouder/Gebruiker is verplicht:
        a.  de grond en opstallen overeenkomstig de hiervoor aangegeven bestemming te gebruiken;
        b. auto’s en andere voertuigen te parkeren op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.
        c. te zorgen dat de auto’s van bezoekers op de daarvoor door de beheerder aangewezen plek  
   worden geparkeerd.

VAKANTIEPARK
BONTE VLUCHT



8. Alleen gebruik van de recreatie-eenheid volgens de wettelijke regelgeving is toegestaan. Permanent 
wonen is in strijd met de bestemming recreatie en dientengevolge verboden.

9.  Vanuit de recreatie-eenheid mag nooit gehandeld worden in drugs. Ook mag er geen productie/planten 
voor eigen gebruik gehouden worden en mogen er geen ‘dealers’ aan huis komen.

B. Onderhoud en aanzicht
1.  Het zichtbaar drogen van wasgoed moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dit geldt ook voor luchten 

van beddengoed. Het te drogen hangen van wasgoed is niet toegestaan vanaf zaterdag 19.00 uur tot 
en met zondag 24.00 uur en op algemeen erkende feestdagen. Het luchten van beddengoed is niet 
toegestaan tussen 12.00 uur en 23.00 uur. De was drogen aan waspalen of lijnen bevestigd aan bomen, 
is verboden. Waslijnen mogen niet permanent bevestigd worden, na het drogen van de was dienen ze te 
worden verwijderd. Ook droogmolens moeten nadat de was is gedroogd worden opgeborgen.

2.  Huisvuil dient in goed gesloten vuilniszakken, gescheiden (papier, glas en overig) in de containers te 
worden gedeponeerd. Geen los vuilnis of vuilniszakken op of rond de kavel. Grofvuil dient altijd voor 
eigen rekening afzonderlijk te worden afgevoerd. Er mag geen los vuil in de container gegooid worden, 
met het oog op ongedierte, noch mag er huisvuil naast de container worden geplaatst. Groenafval mag 
niet in het bos worden gestort. Gras- en bladafval op een composthoop op de eigen plek. Snoeiafval 
in de container naast de milieustraat. Groot snoeiaf-val wordt één maal per jaar opgehaald. Elk najaar 
wordt groot onderhoud uitgevoerd door de beheerder. Deze zal laten weten waar en wanneer u uw 
snoeiafval mag aanbieden.

3.  Iedere Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder dient de eigen buitenruimte netjes te houden en vrij van 
uitheemse woekeraars. Voor een lijst van deze soorten kunt u terecht bij de receptie of via google.

4.  Zonder toestemming van de Beheerder is het een Kaveleigenaar/Opstalhouder/Gebruiker verboden:
 - propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken;
 - borden, affiches en dergelijk aan te brengen op de percelen (of op de recreatie-eenheid).
5.  Onderhoudswerkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken zijn niet toegestaan in de maanden mei 

t/m augustus van een jaar.
6.  De recreatie-eenheid en de kavel dienen schoon en netjes gehouden te worden. De kavel mag niet 

gebruikt worden voor opslag van aanhanger, caravan, boot of in het ongerede geraakte goederen. Gedu-
rende de winter dient los meubilair, luifels e.d. binnen gehaald te worden.

C. Gebruik voertuigen
1.  Het rijden met auto’s op het Park dient tot een minimum te worden beperkt.
2.  Op iedere kavel bestemd voor individueel gebruik, mag één auto geparkeerd worden op de daarvoor 

bestemde plaats.
3.  Auto’s van bezoekers mogen niet op het Park geparkeerd worden maar op de aangewezen parkeer-

plaats. Vraag hiernaar bij de receptie.
4.  Zonder toestemming van de beheerder op het (parkeer-) terrein gestalde of geparkeerde objecten (b.v. 

caravans of aanhangers) worden na waarschuwing verwijderd voor rekening van de Kaveleigenaar/Op-
stalhouder/Gebruiker of diegene die het object heeft gestald of geparkeerd.

5.  Op het Park is het gebruik van brommers en scooters verboden, tenzij met uitgeschakelde motor. Hier-
van uitgezonderd zijn (hulp-) voertuigen voor mindervaliden. Het gebruik van fietsen is toegestaan.

6.  Op het gehele terrein mag slechts stapvoets (maximaal zestien kilometer per uur) gereden worden. 
Voetgangers mogen nimmer gehinderd worden en hebben voorrang. Bij de derde maal overtreding van

 deze regel zal de beheerder het betreffende voertuig de toegang tot het park ontzeggen d.m.v. het
 blokkeren van de toegangspas.
7.  Op het hele terrein, inclusief de parkeerplaatsen, is het verboden onderhoudsbeurten aan auto’s en 

motoren te geven, zoals het verversen van olie en andere reparaties.
8.  Het wassen van auto’s en andere voertuigen op of bij de kavel is niet toegestaan.
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D. Gebruik Installaties
1.  1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het propaan-

gas, dat via de gashouder van de Beheerder wordt aangeleverd. Uit brandveiligheids- en milieuoverwe-
gingen voert Bonte Vlucht BV een uitsterfbeleid t.a.v. hout- of pelletstoken. Dit wil zeggen dat alleen

 bestaande hout- of pelletkachels zijn toegestaan en evt. mogen worden vervangen door betere. Er mo-
gen geen nieuwe hout- of pelletkachels worden geplaatst in objecten waarin per 1 januari 2019 geen 
hout- of pelletkachel aangeloten was. Bestaande hout- of pelletkachels mogen alleen worden gestookt 
onder de voorwaarden als omschreven in het stookprotocol (zie verderop in deze gids). Bij overlast 
wordt het stoken verboden.

2.  Bij overtreding van het in lid 1 gestelde zullen de eventueel hieruit voortvloeiende schade en kosten 
worden verhaald op de Kaveleigenaar/Opstalhouder in wiens recreatie-eenheid de overtreding plaats-
vond.

3.  Haarden en overige installaties moeten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Bij gerede twijfel 
en voor het opnemen van meterstanden moet toegang tot de installatie gegeven worden.

E. Overige bepalingen
1  Bij vermeend onraad of calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan de recreatie-eenheid en/of 

het Park, kan de Beheerder en/of de Vennootschap zich toegang tot de recreatie-eenheid verschaffen.
2.  De Beheerder en/of de Vennootschap van het Park kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ont-

vreemding van eigendommen van de Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder van de recreatie-eenheid.

VOORSCHRIFTEN OMTRENT HET GEDRAG
Reglement artikel 4
Gedragsregels
1.  Iedere Kaveleigenaar/Gebruiker/Opstalhouder is gehouden de privacy en de rust van andere Kavelei-

genaren, Gebruikers, Opstalhouders en bezoekers van het Park te respecteren en ervoor te zorgen dat 
gasten, kinderen en huisdieren zich zodanig gedragen. Overlast of aanstootgevend gedrag kan na twee 
waarschuwingen gevolgd worden door disciplinaire maatregelen zoals blokkade van de slagboompas, 
afsluiting van de algemene voorzieningen of verwijdering van het terrein. De beheerder beslist welke 
maatregel proportioneel is.

2.  Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn buiten de eigen kavel. Tussen 23.00 uur en 7.00 uur moet 
stilte op het park heersen t.b.v. de nachtrust.

3.  Huisdieren zijn onder strikte voorwaarden, alleen voor Kaveleigenaren/Gebruikers/Opstalhouders (dus 
niet voor bezoekers, huurders of toeristen) na toestemming van de beheerder toegestaan. Zie hiervoor 
de gedragsregels voor honden verderop in deze gids.

4.  Verantwoord gebruik van een barbecue is toegestaan, mits de nodige veiligheidsmaatregelen worden 
genomen. Vrijkomende rook mag geen overlast bezorgen. De beheerder kan via een mededeling op 
publicatiebord of kabelkrant een “weeralarm” afgeven, waarmee barbecueën en open vuur wordt ver-
boden. Overtreder van dit (tijdelijke) verbod is aansprakelijk voor de schade als gevolg van overtreding 
van dit tijdelijke verbod.

5.  Onder extreme omstandigheden, zoals langdurige droogte, kan de beheerder restricties verbinden aan 
het gebruik van water.

6.  Afsteken van vuurwerk is verboden op het park en in het omliggende bos.
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15,-
KORTING

OP EEN KAMPEERPLAATS
IN DE MAANDEN APRIL,

MEI EN JUNI.

10,-
KORTING

OP EEN KAMPEERPLAATS
IN DE MAANDEN JULI,

AUGUSTUS, SEPTEMBER.

De korting is niet geldig bij speciale arrangementen. Voor verhuuraccommodaties is deze korting uitgesloten.
Onze korting kan niet gecombineerd worden met andere (brochure) kortingen of acties en zijn niet van toepassing op reeds

gemaakte boekingen.
Korting is geldig voor verblijven van minimaal een weekend.

Deze kortingsvoucher kan alleen via de balie van het park ingewisseld worden.
Maximaal 1 kortingsvoucher per reservering.

LEVER DEZE VOUCHER IN BIJ DE PARKRECEPTIE EN
ONTVANG TOT 15 EURO KORTING OP UW

RESERVERING VOOR EEN KAMPEERPLAATS NAAR KEUZE
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LEGIONELLA
Vermeerdering van Legionella is afhankelijk van de volgende risicofactoren:
• Een temperatuur tussen 25º en 50ºC;
• Een lange verblijftijd van het water in de installatie;
• Stilstand van het water;
• De aanwezigheid van bio film (voedingsbron voor Legionella).

Hoe raak ik geïnfecteerd?
Besmetting vindt plaats via de longen, door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, 
verspreid door de lucht (douche water).

Kan ik met een gerust hart onder de douche?
Bij langdurige afwezigheid wordt de waterleiding opgewarmd door de omgevingstemperatuur. Spoel daarom 
de warmwaterleiding van de douche minimaal 10 minuten door met heet water boven de 60ºC. Houd de 
douchekop bij de afvoerput. Boven de 60ºC wordt de bacterie gedood. Ook de koudwaterleiding verversen.
Hierna kan men gerust de douche gebruiken.

Zwemwater en zwembad
Aan zwemwater en zwembaden worden door de overheid hoge eisen gesteld wat betreft hygiëne en veilig-
heid. Dagelijks wordt rapport bijgehouden en er vinden regelmatig controles plaatst.
Daarnaast heeft de zwemmer zelf verantwoordelijkheden. Het is heel belangrijk dat de spelregels in het 
zwembad nageleefd worden.

Het is van belang voor iedereen:
-  Altijd douchen voor u gaat zwemmen. 
-  Alleen gasten die overnachten op Bonte vlucht hebben toegang tot het zwembad.
-  Kleine kinderen moeten plassen zodra ze in aanraking komen met water. Daarom is ook voor kleine kinde-

ren wc- en douchebezoek noodzakelijk. Zwemluiers verplicht bij niet zindelijke kinderen.
-  Alleen voor zwembad geschikte kleding mag gedragen worden: ook voor kleintjes.
-  Het bad is niet dieper dan 1,40 meter! Om veiligheidsredenen mag er daarom niet gedoken of gesprongen 
   worden (ook geen bommetjes en harde ballen). Kinderen zijn speels en zien wellicht geen gevaar. Toch  

dienen zij op de hoogte te zijn van de regels, want voorkomen is beter dan genezen! Wanneer wij corrige-
ren of de toegang ontzeggen is dit in uw belang of dat van uw medezwemmers. Wij proberen ongelukken te 
voorkomen.

-  Hardlopen rond het zwembad is verboden.
-  Balspelen met harde bal in en om het zwembad is verboden.
-  Er mag geen glaswerk worden meegenomen naar het zwembad.
-  Roken en huisdieren in en om het zwembad is verboden.
-  Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder begeleiding in en rond het zwembad zijn.
-  De directie en medewerkers van Vakantiepark Bonte Vlucht aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor  

ongevallen, diefstal, etc. en de gevolgen daarvan.

LEGIONELLA EN ZWEMBAD 
VOOR VEILIG 

ZWEMPLEZIER ZULLEN 
WE ALLEMAAL MOETEN 

SAMENWERKEN



PROTOCOL VOOR VERANTWOORD
STOOKGEDRAG

PROTOCOL VOOR VERANTWOORD STOOKGEDRAG 
OP BONTE VLUCHT 

De geur van houtrook wordt door veel recreanten 
geassocieerd met warmte en gezelligheid. Helaas 
bevat houtrook ook schadelijke stoffen waarvan 
steeds meer mensen overlast ondervinden.
Daarom en uit milieuoverwegingen hanteert 
Bonte Vlucht een uitsterfbeleid t.a.v. hout- of 
pelletkachels. Bestaande hout- of pelletkachel zijn 
toegestaan wanneer men deze gebruikt volgens de 
regels van dit stookprotocol. Het is niet toegestaan 
nieuwe hout- of pelletkachels te plaatsen tenzij ter 
vervanging van reeds bestaande kachels.

Ondeskundig stookgedrag kan onveilige situaties 
teweegbrengen. Ook zien we excessen ontstaan 
in het verzamelen en bewerken van stookhout. 
We gunnen iedereen zijn plezier maar willen 
overlast of onveilige situaties voorkomen. Hierom 
hebben wij een stookprotocol opgesteld. Lees 
het en besluit of uw stookgedrag verantwoord 
is. Op Bonte Vlucht wordt alleen verantwoord 
stookgedrag toegestaan waarbij overlast tot een 
minimum beperkt wordt. De beheerder van Bonte 
Vlucht zal toezien op naleving van dit protocol en 
kan, wanneer hij verzuim of overlast constateert 
het stoken per direct verbieden.

• Op RIVM.nl/stookalert kunt u elke dag zien of de 
weersomstandigheden het stoken van hout- of 
pelletkachels zonder overlast toelaat.

• Zorg voor een veilige haard met de juiste 
capaciteit.

•  Zorg voor een gecertificeerde afvoer die hoog 
genoeg is.

•  Maak geen gebruik van de houtkachel als het 
binnen zo warm wordt dat u de luchttoevoer 
gaat verminderen. Dit heet “smoren” waarbij 
extra veel schadelijke stoffen ontstaan door 
onvolledige verbranding. Het is beter om minder 
hout te gebruiken of een kleinere kachel te 
plaatsen.

• Zorg voor een volledig verbrandingsproces.
 Donkere rook duidt op een onvolledig 

verbrandingsproces. Dit kan komen door 
een slecht trekkende schoorsteen, te weinig 
luchttoevoer, te natte of ongeschikte brandstof. 
Witte of kleurloze rook wijst er op dat het 
verbrandingsproces optimaal verloopt.

 De kleur van de vlam is ook belangrijk. Als het 
vuur goed brandt, zijn de vlammen helder geel 
en gelijkmatig. Een oranje, instabiel flakkerende 
vlam duidt op onvolledige verbranding.

 Zet de toevoer van lucht in de kachel 
helemaal open, evenals de uitlaatklep naar de 
schoorsteen.

• Allesbranders bestaan niet. Stook alleen 
schoon hout dat 1 of 2 jaar gedroogd is en dat 
tenminste vuistdik is. Het vochtigheidsgehalte 
van stookhout moet lager zijn dan 20%. Stook 
geen sloophout, behandeld hout, multiplex 
of spaanplaat, kunststof, huishoudelijk afval 
en oude kranten. Bij het verbranden van deze 
materialen komen erg veel schadelijke stoffen 
vrij.

• Laat de schoorsteen minstens eens per jaar 
vegen door een erkende schoorsteenveger.

 Controleer ook regelmatig of de schoorsteen niet 
verstopt is door bijvoorbeeld een vogelnestje.

• Een houtvoorraad van ongeveer 5m3, met een 
maximale stapel hoogte van 1,2 m en enkel 
voor gebruik op Bonte Vlucht is toegestaan. Het 
is verboden hout te verzamelen voor gebruik 
buiten Bonte Vlucht. Zagen en kloven is enkel 
toegestaan als de buren hier geen hinder van 
ondervinden. Gedurende de maanden mei t/m 
september is zagen en kloven verboden.

• Als uw buren toch hinder ondervinden, overleg 
dan op welke momenten zij geen last hebben 
van het stoken.

• Open vuur blijft een risico. Zorg dat u goed 
verzekerd bent; ook en met name voor schade 
aan derden. Als er ongelukken gebeuren is de 
schade niet te overzien.

Dit protocol geldt ook voor stoken van houtvuren 
in de open lucht.
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TIPS VOOR UW STOOKGEDRAG
Natuurlijk wilt u uw buren niet tot last zijn met 
uw houtkachel. Voorwaarde voor een goed vuur 
is dat de juiste brandstof in de juiste haard wordt 
gestookt.
Met name voor een sfeerhaard is het van belang 
dat deze niet te veel capaciteit heeft, zodat u de 
haard niet te getemperd hoeft te stoken. Want 
als u de uitgekiende verbranding van de haard 
optimaal kunt benutten, brandt deze ook het 
schoonst.

DROOG HOUT, UIT HET HOUT HOK.
Hout is nat van de groeisappen en die gaan er het 
beste uit door de wind. Dus droog het hout op een 
plaats waar de wind er goed bij kan. Een beetje 
regen of sneeuw kan geen kwaad.
Droog hout herkent u aan krimpscheurtjes, het 
lichtere gewicht en de afwezigheid van natte 
geuren. Droog hout sist niet in het vuur en laat 
veel minder roet achter.

Het drogen duurt 1 tot 2,5 jaar. Es, linde, wilg en 
berk (1,5 jaar drogen) en fruitbomen, eik en beuk 
(2,5 jaar drogen) leveren favoriet brandhout. Let 
er op dat de houtblokken niet te dik zijn, want 
dunner hout droogt sneller en brandt beter. De 
ideale maat is 33x7x7cm.

ZO STOOKT U GOED!
• Kies een haard met een goed rendement.
 De Rendementslabel helpt u hierbij.
•  Stook uitsluitend droog hout voor een beter 

rendement en minder roet.
•  Voldoende hout; geef de haard de kans op 

temperatuur te komen.
•  Voldoende lucht; laat het vuur goed branden, 

stook niet te getemperd.
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VOORKOM NATUURBRAND

HELP NATUURBRANDEN VOORKOMEN

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk 
gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigaretten-peuk 
of een stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand 
die een enorm natuurgebied verwoest.
Hier leest u hoe u kunt helpen om een natuurbrand 
te voorkomen en wat u kunt doen als er toch 
natuurbrand ontstaat.

WAT KUNT U DOEN?
• Rook liever niet in natuurgebieden. Doet u het 

toch, maak uw sigaret zorgvuldig uit voor u hem 
weggooit. Als er een rookverbod van kracht is, moet 
u zich daar uiteraard aan houden.

•  Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat en 
katalysator worden heet, bij parkeren in hoog, droog 
gras kan dit een natuurbrand veroorzaken.

•  Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, 
zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak 
zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op 
schijnt, kan als vergrootglas werken en droge 
planten of gras in brand krijgen.

•  Houdt u zich wat betreft het gebruik van barbecues, 
kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter 
plekke gelden.

ANDERE TIPS
•  Parkeer niet op bospaden of toegangswegen. In 

geval van brand moeten brandweervoertuigen vrij 
baan hebben.

•  Wees extra alert als u op een heideveld of in 
een dennenbos bent. Hier is de kans op een snel 
uitbreidende brand groter dan in een loofbos.

WAT DOET DE BRANDWEER?
Om vuur geen kans te geven, werkt de 

brandweer samen met natuurbeheerders, 
recreatieondernemers en overheden. Bij het beheer 
van natuurgebieden wordt onder meer aandacht 
besteed aan:

• Een goede bereikbaarheid van risicovolle gebieden.
• Aanwezigheid van bluswater.
• Aanwezigheid van vluchtwegen en vluchtplannen.
• Een mogelijke inzet van verkenningsvliegtuigen om 

beginnende branden op te sporen.

WAT TE DOEN ALS ER BRAND IS?
• Blijf kalm.
• Probeer niet zelf de brand te blussen.
• Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, 

een groot verhard terrein of de bebouwde kom.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting van de 

brand, maar haaks op de vuurhaard. De kans dat de 
brand u inhaalt of insluit, is dan het kleinst.

• Bel 112 en geef zo nauwkeurig mogelijk door waar 
u zich bevindt.



GASFLESSEN 
Ongelukken met gasflessen zijn meestal het gevolg van ver-
keerd gebruik. De belangrijkste tips voor een veilig gebruik:
· Bewaar en vervoer gasflesen bij voorkeur rechtop.

· Gebruik en bewaar ze alleen op een koele, goed geventi-
leerde plaats.

· Kom nooit met een vlam of brandende sigaret of sigaar in 
de buurt van een gasfles.

· Let erop dat gasflessen zijn aangesloten met een goedge-
keurde slang en volgens de voorschriften van de fabrikant 
en vervang deze regelmatig.

· Een gasleiding moet zo worden gebruikt, dat deze niet 
beschadigd kan raken.

· Gebruik altijd een drukregelaar tussen fles en gasap-
pa-raat. De vereiste gasdruk staat op het typeplaatje van 
het apparaat.

· Sluit de fles aan als u het gastoestel niet gebruikt. Ge-
bruik bij het openen en sluiten geen gereedschap, maar 
doe het met de hand.

· Monteer bij het koppelen van gasflessen de regelaar die 
de hoogste druk doorlaat, het dichtste bij het gebruiks-
ap-paraat.

· Vervang drukregelaars minimaal om de vijf jaar.
· Zorg dat de verbindingen aan beide zijden zijn voorzien 

van deugdelijke slangklemmen.
· Spoor lekkages op met een kwastje met vloeibaar af-

was-middel.
· Bij gebruik van wegwerpgastankjes vóór het gebruik de 

gebruiksaanwijzing lezen. Gebruik geen tankjes die ouder 
zijn dan drie jaar.

· Zorg dat u altijd een brandblusser en/of blusdeken bij de 
hand hebt.

· Laat het vullen van gasflessen over aan erkende vulstati-
ons.

Bij het gebruik van gasflessen en gastoestellen in een cara-
van, camper of tent, gelden de volgende richtlijnen:

· Laat ze jaarlijks controleren, schoonmaken en afstellen.
· Zet het gastoestel bij gebruik in een tent niet te dicht bij 

het tentdoek of andere makkelijk brandbare materialen, 
zoals gordijnen en handdoeken.

· Gebruik bij het koken altijd een spatscherm.
· Plaats een gasfles nooit los in een caravan of camper, maar 

altijd in de speciaal daarvoor aangebrachte plaats, meestal 
een disselbak met voldoende ventilatieopeningen. Verwis-
sel gasflessen buiten de caravan of tent.

· Schakel vakmensen in als de aansluiting niet lukt volgens 
de gebruiksaanwijzing. Ga vooral niet zelf experimenteren.

· Zorg altijd voor goede ventilatie in de ruimten waarin 
gastoestellen worden gebruikt.

LPG IN GASFLESSEN
Het gebruik van LPG (autogas) in gasflessen is levens-
ge-vaarlijk en bovendien verboden. In tegenstelling tot een 
gastank in een auto heeft een gasfles geen vulbeveiliging. 
Bij overvullen met LPG, kan de gasfles ontploffen.

ELEKTRICITEIT
Neem geen risico’s en schakel een elektricien in als er iets 
aan de hand is met de elektrische installatie van bijvoor-
beeld uw caravan of camper. Let op!

· Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing en werk veilig en 
volgens de voorschriften.

· De spanningswaarden in een caravan zijn 230 volt en 12 
volt. Bedenk dat ook een spanning van 12 volt gevaarlijk 
is.

· Brandgevaar kan onder meer ontstaan als de bedrading 
niet in orde is, of als extra lampen of apparaten op de 
12-volt-installatie worden aangesloten.

· De aansluiting van de caravan op een 230-voltinstallatie, 
is veilig als u de blauwe, spatwaterdichte CEE-stekker 
en een neopreenkabel (van maximaal 20 meter lang) 
gebruikt. Rol de kabel altijd helemaal af.

· Caravans met een CEE-aansluiting zijn geaard. In caravans 
die geen CEE-aansluiting hebben, moet een aardlekscha-
kelaar worden geplaatst. Zorg ervoor dat de metalen delen 
van de caravan (wanden, chassis, aanrechtblad) geaard 
zijn.

· Pas altijd op met water en elektriciteit. Zo moet bij-
voor-beeld de buitenverlichting van uw caravan spatwa-
terdicht zijn.

BRANDVEILIGE VAKANTIE
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BARBECUE EN VUURKORF
Check vóór u begint met barbecueën, het gebruik van 
een vuurkorf of het aanleggen van open vuur of dat wel is 
toe-gestaan. O.a. bij droogte geldt er een stookverbod.

Ongelukken tijdens barbecueën of een vuurtje stoken 
komen vaker voor dan de meeste mensen denken. Het blijft 
bovendien niet altijd beperkt tot een brandwond. Veilig-
heid heb je grotendeels zelf in de hand met de volgende 
veilig-heids maatregelen.

· Plaats de barbecue of vuurkorf op een vlakke ondergrond 
en op voldoende afstand van brandbare materialen als 
tentdoek, parasols en hagen.

· Zorg dat spelende kinderen of huisdieren de barbecue of 
vuurkorf niet omver kunnen lopen.

· Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van een 
barbecue of vuurkorf.

· Gebruik bij de barbecue uitsluitend houtskool of briket-
ten als brandstof; briketten zijn veiliger omdat ze geen 
vonken veroorzaken.

· Gebruik bij het aanmaken aanmaakblokjes of speciale 
aanmaakvloeistof en nooit benzine, petroleum of spiritus.

· Plaats een gasfles van de gasbarbecue nooit onder de 
barbecue, maar zet deze er altijd naast.

· Blaas nooit in het vuur, gebruik een blaasbalg.
· Houd altijd een brandblusser, emmer water of zand bij de 

hand.
· Dek een nog brandende barbecue of vuurkorf na gebruik 

altijd af met zand.
· Ga nooit lopen met een brandende barbecue of vuurkorf.

ALS ER TOCH BRAND ONTSTAAT
Alle voorzorgmaatregelen ten spijt, gaat er toch iets mis. 
Er ontstaat brand in of bij uw tent, caravan of huisje op de 
camping. Raak niet in paniek maar handel als volgt:

1. Breng uzelf en anderen in veiligheid.
2. Verwijder gasflessen uit de directe omgeving van het 

vuur.
3. Bel 1-1-2.
4. Meld de brand bij receptie.
5. Probeer de brand alleen zelf te blussen als niemand 

gevaar loopt.
6. Lukt het niet om zelf de brand te blussen, sluit dan deu-

ren en ramen.
7. Zorg voor vrije aanrijdroute voor de brandweer. 
8. Koel brandwonden direct minstens 10 minuten met 

zacht stromend lauw leidingwater. Als er geen schoon 
water voorhanden is, is water uit een sloot, regenton of 
plas ook goed.

BRANDBLUSSER, EEN VEILIG IDEE
Een brandblusser of branddeken mag in geen enkel va-
kantieverblijf ontbreken. Meer informatie over geschikte 
blusmiddelen vindt u op www. brandweer.nl
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Albert Heijn
Leersum

Regenachtige dag? Of juist 
zonnebrandcrème? Ook voor 
uw dagelijke boodschappen...

...Leersum verwelkomt u!
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Openingstijden: Maandag tot en met donderdag 8:00 - 20:00 uur, vrijdag 8:00 - 21:00 uur, 
zaterdag 8:00 - 20:00 uur, zondag 12:00 - 18:00 uur.


