INFORMATIE VOOR UW VERBLIJF OP
WESTERWEELDE
Geachte gast,
Om uw verblijf zo goed mogelijk te laten verlopen vindt u hieronder een aantal belangrijke
praktische zaken die u kunnen helpen bij de voorbereiding van uw verblijf. Daarnaast biedt dit
schrijven ons de kans om antwoord te geven op een aantal veel gestelde vragen. Bovendien
lichten we een aantal huisregels nog eens toe (als aanvulling op de standaard huisregels; de
meest recente versie kunt u vinden op onze website onder het tabje ´Praktische Informatie´).
Aanbetaling:
Denkt u aan de 2e termijnbetaling? Deze dient 30 dagen voor aankomst betaald te zijn.
Aankomst- en vertrektijden:
Op uw factuur staan uw aankomst- en vertrektijden. I.v.m. de vele wisselingen van groepen is
het van belang dat u zich houdt aan deze tijden. Het is zonder overleg niet mogelijk de
accommodatie eerder te betrekken.
Annuleringverzekering:
Wij adviseren u een annuleringverzekering af te sluiten. Op de website: www.recronservice.nl
kunt u dit online doen.
Avond- en nachtrust:
Westerweelde is gelegen in het stille buitengebied van Ter Apel. Het geluid draagt hier
ongemerkt erg ver! Voor de avond- en nachtrust van onze buren verzoeken we u dan ook
dringend zich aan de rusttijden te houden. Tussen 22.00 en 7.00 is het ´nachttijd´. Dit geldt
ook voor het gebruik van ons park en het daaraan gelegen bos van Natuurbeheer. Als u dus na
22.00 uur bij mooi weer nog gezellig op het terras zit, een heerlijke avond- of nachtwandeling
gaat maken of terugkomt van het kampvuur: graag met gepast stemgeluid.
BBQ:
Barbecueën is toegestaan. Indien u uw vlees bij de Jumbo of slager bestelt, wordt er een gratis
(gas-) BBQ bij geleverd.
Borgstelling:
Helaas hebben de ervaringen van het afgelopen jaar ons genoodzaakt de door gasten
aangebrachte schade aan onze spullen en ons terrein van de borg in te houden.
Buitenspellen:
Op onze website www.westerweelde.nl/ vindt u onder het tabje ´Praktische Informatie´
diverse leuke buitenspellen die u kunt downloaden. Daarnaast beschikken wij over diverse
spelattributen (ballen, pilonnen, etc.) en ander kinderspeelgoed dat u kunt gebruiken. Op het
speelveld bevinden zich een trampoline en een grote 6-persoons schommel.
Fiets- en kanoverhuur:
Voor (standaard-) fiets- en kanoverhuur kunt u terecht bij Jachthaven Ter
Apel: www.jachthaventerapel.nl. Voor de wat luxere fiets of mountainbikeverhuur kunt u
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terecht bij fietsenzaak Theo Bruning: http://www.theobruning.nl/winkels/ter%20apel.htm
Frituur:
In opdracht van de brandverzekering is het niet (meer) mogelijk gebruik te maken van
frituurfaciliteiten. Ook het gebruik van uw eigen frituurpan is niet toegestaan.
Kampvuur:
Westerweelde biedt de mogelijkheid tot een gezellig kampvuur (achter bij de zwemvijver). In
sommige gevallen (bijvoorbeeld extreme droogte) kan hiervan afgeweken worden. Het is niet
toegestaan op andere plekken open vuur te maken. In het bos en op het terrein valt heel wat
dor hout te sprokkelen. Op aanvraag is een kruiwagen met hout verkrijgbaar.
Kindermeubilair:
Westerweelde beschikt over een box, aankleedkussen, een aantal kinderstoelen, een ledikant
en een campingbedje.
Muziekinstallatie:
Westerweelde beschikt over een radio/cd-speler. Deze mag alleen binnen de accommodatie
gebruikt worden. Het is niet toegestaan uw eigen muziekinstallatie mee te nemen en te
gebruiken.
Parkeren:
Wij beschikken over een centrale parkeerplaats aan de wegkant van het terrein. U wordt
verzocht hier uw auto te parkeren. Aan de achterzijde van de accommodatie is gelegenheid
voor in- en uitladen.
Sportveld:
Halverwege het terrein (achter het 1 e weiland) bevindt zich een groot sportveld.
Overige informatie:
- wij beschikken over een vriezer die u kunt gebruiken;
- DVD- speler is aanwezig;
- boodschappen kunt u laten bezorgen door de COOP in Ter Apel. Bestellen kan online via
de website: https://www.cooponline.nl
Wilt u uw medegasten ook op de hoogte stellen van de inhoud van dit schrijven?
Indien u nog aanvullende vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen
(info@westerweelde.nl / 0599-324441).
Wij wensen u alvast een goede voorbereiding, een goede reis en zien u graag op
Westerweelde!
Vriendelijke groet, Rens en Karin Stokvis
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