Binnenspeeltuin Tippedoki
Voor toegang tot Tippedoki dient u een bandje op te halen bij de receptie, hiervoor
wordt een borg van F 5,- per persoon gevraagd. Dit bandje is persoonlijk en niet
overdraagbaar. Daggasten betalen F 5,- per kind én F 5,- borg per bandje. Ouders
betalen alleen de borg voor het bandje.
- lunch
- koffie/thee/fris
- gratis wifi

Openlucht zwembad verwarmd door zonne-energie
(afhankelijk van het weer) geopend vanaf 26 april tot 2 september (bij mooi weer langer)
- oppervlakte 350 m2
- lig- en zonweide
- apart peuter- en kleuterbad
- gratis toegang
Diverse subtropische zwembaden in de buurt

Sportvelden
- voetbal (gras en voetbalkooi)
- volleybal
- basketbal
- tafeltennistafels

66
De Pol 15, 9444 XE Grolloo
Tel. (0592) 50 12 42
NL47 INGB 0654 6649 78
info@berenkuil.nl
www.berenkuil.nl - www.tippedoki.nl

The Green
Key

Check onze website voor de openingstijden van
Tippedoki buiten het kampeerseizoen.
Bellen kan 365 dagen per jaar tot 22.00 uur.

WWW.BERENKUIL.NL

8

Natuurontdekkingspad
Fietsverhuur Grolloo, 0592-501507. Zie ook www.grollerdeel.nl
C+B Museum Grolloo. Zie ook www.cubymuseumgrolloo.nl
Outdoor Belevingspark Grolloo. Zie ook www.joytime.nl

Kamperen kan van 30 maart tot 30 september.
De receptie is buiten het kampeerseizoen
ook zeven dagen per week geopend,
u bent altijd van harte welkom!
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Openluchttheater en Berenhol, grote recreatieruimte

Kamperen kan van 30 maart tot 30 september. Bellen kan 365 dagen per jaar tot
22.00 uur. De receptie is buiten het kampeerseizoen ook zeven dagen per week
geopend, u bent altijd van harte welkom. Check onze website voor de openingstijden
van Tippedoki buiten het kampeerseizoen. Via de website, onze app, Facebook en
Instagram kunt u het hele jaar op de hoogte blijven.
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Speelgelegenheden
- grote speeltuin
- 23 speelterreintjes
- overdekte buitenspeeltuin
- binnenspeeltuin Tippedoki

Contact of - nog beter - langskomen
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Speelvijver met zandstrand en waterspeeltoestellen
O.a. piratenboot, waterspeelgoot, pontje, kabelbaan en Berenburcht

Voorseizoenplaatsen en arrangementen
De plek waarop een voorseizoen is geboekt wordt tot 18 juni vastgehouden voor
2019. Daarna komt de plek ook vrij voor anderen. Plekken waarop een
arrangement is geboekt, zijn voor iedereen vanaf 30 maart weer te reserveren voor
2019.
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RECREATIE

Seizoenplaatsen
Wij hebben geen bepaald terrein voor seizoeners. Dat betekent dat de seizoenplaatsen
over de camping verspreid zijn. Een seizoenplaats met zicht op een speelgelegenheid
is slechts beperkt mogelijk. Seizoeners hebben tot 1 oktober de tijd om dezelfde plek
voor 2019 weer vast te leggen. Daarna komt de plek vrij voor anderen.

BK-1001-5000

Super de Beer
Tijdens het hoogseizoen is de winkel 7 dagen per week open. Andere periodes
beperkt open of gesloten. Vers gebakken broodjes wel dagelijks verkrijgbaar.
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Kosten annuleringsfonds
Deze bedraagt 4% van het boekingsbedrag.

Wasserette

Verhuuraccommodaties
Voor de mensen die niet kamperen of gewoon eens op een andere manier op
De Berenkuil willen verblijven, zijn er diverse verhuurmogelijkheden, waaronder
Regenbooglodges, Hans- en Grietjehuisjes, Bommellodges, Berenhutten, Blokhutten,
Woody’s, Woody’s plus en Podges.
Voor meer info (ook over de mogelijkheden om een ingerichte tent te huren) zie
www.berenkuil.nl en www.countrycamp.nl
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Deelneming aan het annuleringsfonds dient direct bij reservering te geschieden.

Beperkt verhuur van:
- kinderstoel.................................F 1,00 p.d.
- kinderbedje...............................F 15,00 p.w.
- digitenne...................................F 18,00 p.w.
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a.	bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval, de hoofdpersoon of
één der deelnemers overkomen.
b.	bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden van een familielid
in de eerste graad, van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
c.	bij vroegtijdig afbreken van de vakantie wegens brand, stormschade of
blikseminslag aan huis of inboedel van de hoofdpersoon of één der deelnemers.
d.	een bijzondere oproep voor militaire dienst anders dan mobilisatie.
e.	onvrijwillige werkeloosheid van de hoofdpersoon.
f.	het door de hoofdpersoon ter beschikking krijgen van een huurwoning
waarvan de huur ingaat binnen 30 dagen voor aanvang van de gereserveerde vakantieperiode.
g.	noodgedwongen verhuizing van de hoofdpersoon door medische noodzaak,
renovatie of verandering van werkkring.
h.	het uitvallen van het door de hoofdpersoon voor de reis te gebruiken privé
vervoermiddel door diefstal, brand, ontploffing of enig van buiten komend
onheil binnen 30 dagen voor de voorgenomen aankomstdatum t/m de
laatste dag van de huur.

Alle kampeerplekken zijn voorzien van een wateraansluiting, waterafvoer en
een elektra-aansluiting (10 ampère). Op het Tippie en op de plekken 18 en 30
(Kampweide) zijn alleen tenten toegestaan. Reserveren kan vanaf één jaar van tevoren, d.w.z. dat vanaf 30 maart gereserveerd kan worden voor 2019.
U bent het hele jaar van harte welkom om te komen kijken. Kamperen kan dit jaar
van 30 maart tot 30 september.
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Annuleringsfonds
Deelneming aan het annuleringsfonds vrijwaart u tegen de kosten van een
annulering veroorzaakt door één van de volgende gebeurtenissen, mits
gestaafd met officiële verklaringen (bv. brief huisarts):

Toiletgebouwen
- gratis warm water - gezinsdouches
- babywasgelegenheid - vloerverwarming
- verhoogde kinderdouches

RESERVEREN
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RECRON voorwaarden
Voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken zijn de Recronvoorwaarden
van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de
Consumentenbond en de ANWB en op 1 juli 2016 in werking getreden.

Recreatieprogramma
- met Pasen, Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren
- zomervakantie 30 juni tot 2 september
- van 30/6 tot 7/7 Miniberenweek (t/m 5 jaar)
- in mei en juni ook in het weekend recreatieprogramma
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Landgoed De Berenkuil behoudt zich het recht voor seizoenplaatsen, welke in
het hoogseizoen tijdelijk verlaten worden, door een kortkampeerder te laten
innemen. Om moeilijkheden bij terugkomst te voorkomen, graag bij vertrek
de datum van terugkomst opgeven.

Bommelhoes
- afhaalbuffet voor o.a.: patat, snacks en pizza’s
- open haard, terras en leestafel
- plate service
- mogelijkheid tot het opladen van apparatuur
- omwisselen van koelelementen
- magnetron
- gratis wifi
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(Voor)seizoen- en jaarplaatsen
De seizoen- en jaarplaatsen worden vooruitbetaald en zijn uitsluitend voor
een - in één huis wonend - EIGEN GEZIN. Maken andere personen of gezinnen gebruik van uw caravan of tent, dan zijn deze het persoonstarief verschuldigd! De eigenaar van de tent of caravan is verantwoordelijk voor de
aanmelding en betaling hiervan.

RECREATIE
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Betaling
Binnen 14 dagen na ontvangst van onze bevestiging dient u de helft van het
kampeergeld en eventueel het annuleringsfonds over te maken. Het restant
moet uiterlijk 6 weken voor aankomst voldaan zijn.
Vriendelijk verzoek bij betaling uw reserveringsnummer te vermelden.
Voor reserveringen die voor 1 oktober voor het jaar erop gedaan zijn, wordt
een voorschot/borg gevraagd. De bedragen zijn als volgt:
Kampeerplekken per week of kortere periode................................... F 12,50
Voorseizoenplaatsen/arrangementen................................................ F 25,00
Blokhut, Podge, Woody, Woody plus per nacht................................ F 5,00
Verhuuraccommodaties per (mid)week(end)..................................... F 25,00

VOORZIENINGEN

I

ALGEMENE INFORMATIE

KAMPEREN

30 maart - 30 september

All-in-tarieven
Per nacht inclusief één kampeermiddel, 10 amp. elektra, toeristenbelasting
en één extra tentje (tot 4 m2 ).
1 week 2 weken
1 week 2 weken
A
B
1 persoon
F 21,50 F 150,50 F 301,00 F 29,75 F 208,25 F 416,50
2 personen F 27,50 F 192,50 F 385,00 F 36,75 F 257,25 F 514,50
3 personen F 33,50 F 234,50 F 469,00 F 43,75 F 306,25 F 612,50
4 personen F 39,50 F 276,50 F 553,00 F 50,75 F 355,25 F 710,50
5 personen F 45,50 F 318,50 F 637,00 F 57,75 F 404,25 F 808,50
6 personen F 51,50 F 360,50 F 721,00 F 64,75 F 453,25 F 906,50
Niet meer dan één gezin per plek toegestaan.
Tariefperiodes
A: 30/3 - 26/4 * 23/5 - 7/6 * 10/6 - 6/7 * 27/8 - 30/9
B: 26/4 - 23/5 * 7/6 - 10/6 * 6/7 - 27/8
Losse tarieven
Reserveringskosten per plaats/accommodatie .................................. F
Wij berekenen geen wijzigingskosten
Toeristenbelasting p.p.p.n. ............................................................... F
Kinderen tot één jaar ..........................................................................
Warme douche/warm water ...............................................................
Wifi in en rondom het Bommelhoes en Tippedoki..............................
Onbewoond alleen vóór 14/7 en na 19/8 (zonder elektra) per nacht... F
Trekkersveld met tentje, max. 4 nachten incl. toeristenbel. p.p.p.n........ F
Trekkerstenttarief Bluesweekend Grolloo, min. 2 nachten p.p.p.n......... F
Extra persoon/logé incl. toeristenbelasting p.p.p.n........................... F
Elektra (10 ampère) per nacht........................................................... F
Hond (maximaal 2) per nacht............................................................ F
2e extra tentje tot 4m2 of eerste extra tentje groter dan 4m2 en max.... F
tot 6m2

8,00
1,20
gratis
gratis
gratis
6,55
8,25
15,00
7,00
3,80
4,30
2,50

Partytenten niet toegestaan.
Reserveringen kampeerplaatsen
Voor Pasen en de Meivakantie geldt geen minimale reserveringsperiode
Hemelvaart 9 mei tot 13 mei (vertrektijd op zondag 13 mei 20.00 uur)
Reserveren is mogelijk bij een verblijf van minimaal vier bewoonde nachten.
Pinksteren 18 mei tot 21 mei (vertrektijd op maandag 21 mei 20.00 uur)
Reserveren is mogelijk bij een verblijf van minimaal drie bewoonde nachten.
Bluesfestival Grolloo 8 en 9 juni. Reserveren mogelijk vanaf 2 bewoonde
nachten. Vertrektijd tot 20.00 uur.
Zomervakantie 7 juli tot 2 september (zie voor speciale acties www.berenkuil.nl)
Minimale reserveringsperiode is één week. In de periode van 21 juli tot 18 augustus
is de aankomst- en vertrekdag voor gereserveerde plekken op zaterdag. Afhankelijk
van de te reserveren plek en de lengte van de reservering is het in de periode vóór
21 juli en na 18 augustus mogelijk op een andere dag aan te komen.
Aankomst- en vertrektijd
Indien de plek voor uw aankomst en na uw vertrek besproken is geldt als
aankomsttijd 13.00 uur en vertrektijd 11.00 uur. Indien de plek dezelfde
dag niet gereserveerd is, kan de vertrektijd in overleg later zijn. Voor een
weekendgast wordt bij aankomst voor zaterdag 12.00 uur en bij vertrek op
zondag na 12.00 uur anderhalf keer het nachttarief gerekend.
Houdt u er wel rekening mee dat gedurende het hele seizoen uw auto en/of
kampeermiddel voor 20.00 uur van het terrein af moet zijn en - indien van
toepassing - op de parkeerplaats moet zijn gezet. Buiten de aankomst- en
vertrekdag wordt uw auto niet toegelaten.

ARRANGEMENTEN SEIZOEN-/JAARPLAATSEN
1. Mei-arrangement
2.	Hempi 13 daagse
3. Blues’en o.b.v. 2 personen
4. Pinkster en Juni arrangement
5. Miniberen plus
6. Midden-Juli
7. Midden-Augustus
8. Uitzomeren
9. Septemberen
10. Zomeren

don 26/4
woe 9/5
vrij 1/6
vrij 18/5
zat 30/6
zat 7/7
zat 11/8
zat 18/8
vrij 31/8
zat 30/6

-

zo 3/6
ma 21/5
zon 1/7
zon 1/7
zat 14/7
zat 21/7
zon 26/8
zon 2/9
zon 30/9
zon 2/9

20.00 uur		
20.00 uur		
20.00 uur		
20.00 uur		
11.00 uur		
11.00 uur		
20.00 uur		
20.00 uur		
20.00 uur		
20.00 uur		

F 575,00*
F  350,00
F 375,00*
F 500,00*
F 375,00
F 495,00
F 675,00
F 550,00
F 350,00*
F1499,00*

Incl. eigen gezin, 1 extra tentje tot 4m2, toeristenbelasting en elektra (m.u.v.
1,3,4,9 en 10). Extra tent 6m2 of tweede tentje max. 4m2 F 27,50. Hond F 55,00.
Personen buiten eigen gezin F 70,00, bij 10 F 97,00 of logetarief F 7,00 p.p.p.n.
*Voor de arrangementen 1, 3, 4, 9 en 10 incl. 75 kWh meerverbruik F 0,39 per kWh.
Voorseizoen
Seizoen
30 maart - 7 juli 30 maart –
11.00 uur
30 september
F 760,00*
F 1375,00*
Basistarief (incl. kampeermiddel en 1 extra tent
F 88,00*
Per persoon eigen gezin
n.v.t.*
F 29,00*
F 33,50*
1e tentje groter dan 4m2 (max 6m2)
F 29,00*
F 33,50*
2e extra tentje (tot 4m2)**
F 70,00*
F 105,00*
Personen buiten eigen gezin
F 57,75*
F 80,00*
Hond
F 108,00*
F 180,50*
Toeristenbelasting
* Dit bedrag is voor voorseizoeners incl. 100 kWh en voor seizoeners incl. 150 kWh.
Indien u meer verbruikt heeft, rekent u dit bij vertrek af (F 0,39 per kWh)
** Per plek maximaal 2 tentjes tot 4m2 toegestaan of één tentje tot 6m2
Jaartarief
1 januari 2017 - 1 januari 2018
Stacaravan met eigen gezin incl. toeristenbelasting (F 234)............. F 2594,00
Personen buiten eigen gezin..............................................................F 105,00
Hond................................................................................................... F 80,00

VERHUURACCOMMODATIES
Hieronder staan de accommodaties die beschikbaar zijn. Meer informatie en prijzen
vindt u op onze website. Alle accommodaties kunnen online geboekt worden.
Een Blokhut is een houten hut voor vier personen, met 2 stapelbedden, en een kooktoestel. Voor de hut staat een picknickbank.
De Podges (600x250cm) zijn ideaal om een paar nachten in te verblijven. De twee
boxsprings hebben dekbedden. Er is een zitje, koelkast, mokken, glazen, borden,
Nespresso, waterkoker en magnetron.
De Hans- en Grietjehuisjes zijn kleine (24m2) rietgedekte huisjes met twee vertrekken. Een leefgedeelte en een slaapkamer met tweepersoonsbed en stapelbed. De wc
is buitenom. De huisjes zijn voorzien van warm water, verwarming, keuken, koelkast,
magnetron, Senseo en inventaris. Naast elk huisje staat een klein houten huisje
(3m2 en 170cm hoog) om in te spelen, te slapen of als extra bergruimte.
De Berenhutten (35m2) zijn zeshoekig en in 2018 gerenoveerd. De hutten hebben een
veranda, leefruimte met 2-persoonsslaapbank.

VERHUURACCOMMODATIES
Twee slaapruimtes (resp. 2-persoonsbed en stapelbed). Toilet, warm water, elektra,
verwarming, keuken, magnetron, koelkast, Senseo en inventaris. Alle hutten hebben
zicht op een speelgelegenheid en een picknickbank op het terras.
De Woody’s (4 pers.) en nieuwe Woody’s plus (5 pers.) zijn royale blokhutten
(resp. 33m2 en 45m2) met een grote overdekte veranda. Slapen kan op een boxspring
voor twee personen (2 x 80 cm) en een stapelbed. In de Woody’s zijn een 4-pitsgasstel, koffiezetapparaat, verwarming, warm water, koelkast, magnetron, serviesgoed,
bestek, kookgerei, snijplank en hoofdkussens aanwezig.
Alle Woody’s hebben zicht op een speelgelegenheid.
Dekbed en beddengoed neemt u zelf mee.
De nieuwe Woody’s plus hebben als extra een toilet, zitbank en een apart slaapvertrek met daarin het stapelbed en een 1-persoons boxspring.
De drie Bommellodges (50 m2) met een grote beschutte veranda staan bij de grote
speeltuin en het zwembad. Er zijn twee slaapruimtes, één met stapelbed en 1persoonsbed en één met twee boxsprings (2 x 80 cm), voorzien van dekbedden. De
royale leefruimte heeft een kinder- en keukenhoek met TV en magnetron. Er is verwarming en warm water. In het toilet is een wastafel. De loungeset en extra eettafel
op de overdekte veranda staan garant voor het ultieme buitenleven.
De Regenbooglodges zijn met 65m2 onze grootste verhuuraccommodaties. Het zijn
luxe lodges met wc, douche, CV en een afwasmachine. De 2-persoons boxpring
(2 x 80 cm) staat in een slaapnis met gordijn, de twee slaapvertrekken met elk een
stapelbed (plus ruimte voor een kinderbed) zijn voorzien van een deur. Het leefgedeelte heeft naast de keuken een eethoek een zithoek en TV. Buitenleven kan op de
overdekte veranda met loungebanken en een tweede eettafel.
Alle lodges hebben zicht op een speelplek.
Honden zijn met uitzondering van Woody Brutus, Woody plus Basje en Bolke en
Regenbooglodge Paars niet toegestaan. Een hond kost F 8,00 per nacht.
Tentje bij de verhuuraccommodatie
Bij de verhuuraccommodaties is een tentje toegestaan van max. 6m2. De kosten hiervoor zijn F 2,50 per nacht. Dit tentje mag niet worden gebruikt om extra personen –
boven het maximaal aantal toegestane personen – onder te brengen. Locatie van het
tentje altijd in overleg met de receptie.
Aankomst- en vertrektijd
Voor de Blokhutten en de Podges is de aankomst na 13.00 uur. Voor alle overige
accommodaties is de aankomst na 15.00 uur. Voor alle verhuuraccommodaties moet
de sleutel op de dag van vertrek vóór 11.00 uur ingeleverd zijn.
Dag van vertrek
Op de dag van vertrek moet de sleutel vóór 11.00 uur ingeleverd zijn. U laat uw
accommodatie opgeruimd en verzorgd achter, de afwas gedaan, de koelkast leeg en
het afval weggebracht. Uw accommodatie, wordt voor uw vertrek gecontroleerd.
Eventuele schade, vermissing of breuk dient voor vertrek vergoed te worden.
Zelf meenemen
Voor alle verhuuraccommodaties hebt u een complete set beddengoed nodig. Met
uitzondering van de Regenbooglodges, Bommellodges en Podges neemt u ook dekbedden/slaapzakken mee.
Blokhutten: Fluitketel aanwezig, rest moet zelf meegenomen worden
Podges: Beperkt serviesgoed en bestek aanwezig, geen kookgelegenheid
Regenbooglodges, Bommellodges, Berenhutten, Hans- en Grietjehuisjes, Woody’s
en Woody’s plus: Serviesgoed, bestek en kookgerei aanwezig.

ALGEMENE INFORMATIE
Autovrij
Gemotoriseerd verkeer is op De Berenkuil buiten de aankomst- en vertrekdag niet
toegestaan. Op de dag van vertrek kunt u na 8.30 uur de camping op. Na 20.00 uur
zijn er geen auto’s meer toegestaan, dus zorg dat u op tijd de camping afrijdt. Voor
tussentijds vervoer van bagage, boodschappen e.d. zijn bagagewagentjes beschikbaar.
Het is niet toegestaan de auto buiten de officiële parkeerplaatsen te parkeren.
Elektriciteit
Voor gebruik van een elektrische aansluiting (overal 10 ampère) is een goedgekeurd
drieaderig snoer met een euro-stekker vereist.
Brom-, snorfietsen, scooters, elektrische vervoermiddelen (ook kinder-varianten)
worden op het terrein niet toegelaten.
Bezoekers van gasten/geen dagrecreatie in het hoogseizoen
Bezoekers van gasten dienen zich aan te melden bij de receptie en het bezoekersgeld
te voldoen. Voor het gebruik van de binnenspeeltuin is een apart entreebewijs nodig.
Het bezoek moet uiterlijk om 22.00 uur van de camping af zijn. Als Berenkuilgast bent
u verantwoordelijk voor uw bezoek. Om moeilijkheden te voorkomen verzoeken wij
u vriendelijk uw bezoek van het bovenstaande op de hoogte te brengen. Houd in alle
gevallen rekening met uw buren. Voor bezoek dat slecht ter been is zijn rolstoelen
beschikbaar. Dagrecreatie is in het hoogseizoen niet toegestaan.
Dagrecreatie
In de periodes buiten het hoogseizoen is dagrecreatie tegen betaling toegestaan.
Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie. Groepen van meer dan
6 personen moeten vooraf (telefonisch of via de mail) aangemeld worden. Zie voor
info periodes voor dagrecreatie, kinderfeestjes en dagarrangementen www.berenkuil.nl
Honden
Per campingplaats zijn maximaal twee honden toegestaan. Deze mogen echter niet
meegenomen worden in het Bommelhoes, zwembad, speelvijver en Tippedoki en
moeten altijd aangelijnd zijn. Honden mogen alleen buiten het terrein uitgelaten worden. Gebruik hondenschepje verplicht. Schepje verkrijgbaar bij de receptie.
(Nacht)rust
De Berenkuil is al jarenlang een kampeerterrein voor de rustzoeker, waaronder veel
mensen met jonge kinderen. Dit betekent dat het ‘s avonds (zeker na 22.30 uur)
stil moet zijn. Het feit dat er geen auto’s op het terrein worden toegelaten draagt in
hoge mate bij aan de rustige sfeer. Wilt u er rekening mee houden dat op de dag van
aankomst de auto vóór 20.00 uur van het terrein moet zijn en dat u op de dag van
vertrek niet eerder dan 8.30 uur met de auto het terrein op mag om uw spullen in te
laden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden.
Aangepaste voorzieningen
Onze hoofdgebouwen en accommodaties zijn voor gehandicapten toegankelijk. In alle
toiletgebouwen is een ruimte met aangepaste voorzieningen waarvoor een sleutel bij
de receptie verkrijgbaar is.
Afmetingen caravans/party-tenten
Voor plaatsing van caravans/campers langer dan 6 meter (zonder dissel) is vooraf
overleg vereist.
Partytenten zijn niet toegestaan.

