
1 

 

  

  
  
 
Informatie, opties & aanvullende voorwaarden 
De Waard tent type 'Velduil' op Kampeerterrein Stortemelk 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tent Velduil staat op Vak wit.  
Inchecken kan vanaf 13.00 uur |Uitchecken uiterlijk 11.00 uur op de besproken aankomst-/vertrekdag. 
 
Boeken en betalen 
De reissom bestaat uit de huurprijs, eventueel gekozen extra's en een borgsom van € 100,-. 
Elektra-, gasverbruik en toeristenbelasting zijn inbegrepen in de huurprijs. 
 
De aanbetaling bij reservering is 20% van de reissom. Wanneer de overige 80% van de volledige reissom is voldaan, uiterlijk 
3 maanden voor aanvang van je vakantie, is de boeking definitief. 
Bij annulering uiterlijk twee maanden voor aanvang van de vakantie hoef je het restant niet te voldoen, maar behouden wij 
wel de 20% aanbetaling. Hierna is annuleren niet meer mogelijk m.u.v. onderstaande rondom Covid19. Eventueel kan je 
zelf een annuleringsverzekering afsluiten. 
 
Als u klachten heeft die verband kunnen houden met het coronavirus moet u thuisblijven. Wilt u uw verblijf annuleren 
vanwege gezondheidsredenen omtrent Covid19 van één van de huurders, laat het ons dan z.s.m. weten. 
Annuleren vanwege gezondheidsredenen omtrent Covid19 van één van de huurders kan tot op het laatste moment 
kosteloos wanneer dit aangetoond kan worden. Wij zullen het door jullie totaal overgemaakte bedrag (incl. aanbetaling) 
dan binnen een week na annulering retour storten.  

Wanneer Stortemelk het kampeerterrein in 2021 niet/gedeeltelijk openstelt voor kampeerders, zullen wij jullie in dat geval 
z.s.m. op de hoogte brengen. In het uiterste geval zijn wij dan genoodzaakt de vakantie te moeten annuleren. Het tot dan 
toe door jullie overgemaakte bedrag zal dan binnen een week retour worden gestort. Verhuurder verplicht zich in dat geval 
niet tot het regelen van een alternatieve accommodatie elders. 
 
Retournering borgsom 
Er worden geen schoonmaakkosten in rekening gebracht. We verwachten wel dat je voor vertrek zelf het huisvuil in de 
daartoe bestemde container gooit, de afwas gedaan hebt en alles verder schoon en netjes achterlaat voor de volgende 
gasten.   
Wij hebben deze tent met veel plezier en zorg ingericht, we verwachten dat onze gasten er met net zoveel zorg en plezier 
als wij gebruik van maken. 
 
Gaat er iets stuk, batterijen op, gasfles leeg? Vervang het bij de kampwinkel en app of mail een afbeelding van de bon aan 
ons door. Het aankoopbedrag wordt met de waarborgsom verrekend. 
De borgsom wordt binnen enkele dagen na vertrek geretourneerd op het doorgegeven rekeningnummer, met eventueel 
inhouding van herstel- en/of schoonmaakkosten.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens verhuurder 
Gerard & Erica Teuling 
W:  glampingopvlieland.com 
E:  info@kamperenopvlieland.com 
T:  06 - 121 89198 
 

Locatie 
Kampeerterrein Stortemelk 
Kampweg 1, 8899 BX  VLIELAND 
W:  stortemelk.nl 
T:  0562 - 45 1225 (receptie)   
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Optioneel 
▪ Kinderbedje of Deryan-tentje + matrasje + kinderstoel   Set à  € 16,- voor gehele periode 
▪ Luchtbed éénpersoons, uitsluitend in de tent te gebruiken     Per st. €  6,- voor gehele periode 
▪ Bed-, keuken- en badlinnen, boodschappenservice en meer via        visitvlieland.com of linnenservicevlieland.nl 
▪ Ligbed via         ligbeddenverhuurvlieland.nl   
 
▪ Bijzettent (2-persoons tentje < 6 m2) eventueel mogelijk in overleg, tegen geringe toeslag. Zie ook de aanvullende  
  voorwaarden in dit document. 
 
▪ Was- en droogmunten zijn verkrijgbaar bij de receptie van Stortemelk. 
 
▪ Toegang zwembad: er kan gratis gebruik worden gemaakt van het overdekte zwembad Flidunen mit deze is opengesteld. 
Kaartjes hiervoor zijn voor aangemelde gasten tijdens het verblijf af te halen bij de receptie van Stortemelk.  
Kijk op de website van Sportcentrum Flidunen voor de meest recente informatie.  
 
Aanvullende voorwaarden 
Kampeerterrein Stortemelk wil graag dat je je meldt bij de receptie met je naam en tentnummer. Bij aanmelding wordt een 
aanwezigheidslabel verstrekt. Het label moet tijdens het verblijf duidelijk zichtbaar aan de voorzijde van de tent 
opgehangen worden. 
 
Reguliere bezetting van onze Velduil is 4 personen in de slaapcabines (2 x 2). Het is mogelijk één of twee luchtbedden in de 
leefruimte te leggen om met 5/6 personen in de tent te kunnen overnachten.  
Het is eventueel mogelijk om in overleg met de verhuurder van de tent tegen geringe toeslag een klein zelf meegebracht 2-
persoons tentje < 6 m2 bij te plaatsen.  
Beide opties tegelijk is NIET mogelijk i.v.m. de voorwaarden van Kampeerterrein Stortemelk. De maximale toegestane 
bezetting van de plek is namelijk 6 personen.  
De minimum leeftijd voor het huren van onze tent is 21 jaar. De tent wordt niet aan anderen in gebruik gegeven of 
verhuurd. 

Bij genoemde tent is inventaris aanwezig. Zie inventarislijst zoals genoemd op de website. Huurder maakt geheel op eigen 
risico gebruik van de tent.  
De tenten worden zorgvuldig gebruikt. Roken in de tent is niet toegestaan. Wees voorzichtig met vuur en gas.  
Om schade aan de tent te voorkomen: tent niet aan de buitenkant schoonmaken of bellenblazen nabij tenten.  
Schade aan tenten en/of inventaris dient direct gemeld te worden aan verhuurder. Huurder is tijdens de huurperiode 
aansprakelijk voor schade aan tent en inventaris en daarmee in verband houdende kosten.  
 
Huurder draagt zorg voor naleving van de kampeerregels van Kampeerterrein Stortemelk. Dat houdt o.a. in; geen 
huisdieren, er geldt een bbq en open vuur verbod en er is respect voor de rust en de natuur. Van 00.00 uur – 07.00 uur 
geldt absolute rust op de camping. Kijk voor meer informatie op stortemelk.nl. 
 
Infomap 
Op Vlieland kun je heerlijk onthaasten, maar ook heel veel leuke dingen doen. In de tent ligt een map met informatie over 
alle activiteiten op Vlieland. Meer informatie over alle faciliteiten op de camping vind je op stortemelk.nl 
 
Veerdienst 
Informatie over veerdienst Harlingen-Vlieland via Rederij Doeksen. Boottickets regel je gemakkelijk online.  
Zorg dat je circa 30 minuten voor vertrek aanwezig bent. De boot wacht niet . 
Tip! Neem € 2,- munten mee wanneer je de bagagekarretjes van de veerterminal wil gebruiken. 
 
Rederij Doeksen 
Waddenpromenade 5 
8861 NT Harlingen 
W  rederij-doeksen.nl 
T  088 9000 888 
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Parkeren/OV Harlingen 
In Harlingen zijn diverse parkeergelegenheden, overdekt en niet overdekt. Zie ook de website van Doeksen hiervoor. Door 
middel van (ANWB)-borden wordt je de weg naar de terreinen gewezen. De meeste parkeerterreinen hebben een 
pendelbus, die aansluit op de tijden van de veerdienst.  
In het hoogseizoen, rond de feestdagen en tijdens evenementen raden wij aan rekening te houden met extra reistijd i.v.m 
het zoeken naar een parkeerplaats. Het treinstation Harlingen-Haven is naast de veerterminal.  
 
Bagagevervoer en fietsverhuur 
Zorg dat je contant geld (€ 2,--munten) bij je hebt voor het gebruik van een bagagewagentje bij de vertrekterminal in 
Harlingen. Kan handig zijn als je veel bagage hebt. 
Per 2019 is het vervoer van bagage verandert. Er staat dan na de incheck bij de veerterminal in Harlingen al een aparte kar 
klaar voor bagage speciaal naar Stortemelk. Je hoeft dan op Vlieland na je bootreis niet meer eerst je bagage van de kar 
over te hevelen naar de bagagevervoerders, zoals voorheen. Dat scheelt een hoop gesjouw.  
Terwijl je alvast Vlieland op de fiets verkent of even een kijkje neemt in de Dorpsstraat, wordt op Stortemelk je bagage met 
paard en wagen of elektrisch vervoer gratis vlakbij de tent gebracht. Vanaf de aankomst met de boot duurt het ongeveer 30 
– 60 minuten voor ze bij de tent zijn. Hou dit wel goed in de gaten op de camping; je moet op de camping de 
bagagevervoerder even tegenhouden, hij/zij stopt niet automatisch. Vaak doen ze extra rondes wanneer je er nog niet 
bent.  
Wil je vanaf de boot eerst het eiland verkennen dan kan je ook altijd later bij de ingang van het kampeerterrein zelf je 
spullen van de kar halen als de vervoerronde over de camping is gedaan. Je zult dan wel zelf je bagage naar de tent moeten 
vervoeren. Daar zijn ook handige karretjes voor. 
 
Bij vertrek zet je op de camping vlakbij de tent aan het campingweggetje bij het watertappunt je spullen. Labels zijn te 
verkrijgen bij de supermarkt op de camping, maar liggen meestal ook wel in de tent. 
 
Fietsen kan je onder meer huren bij Jan van Vlieland, direct tegenover de veerterminal op Vlieland (Havenweg). Of bij Frisia 
of Zeelen (Dorpsstraat). 


