
 

Stichting Dorpsfeesten De Veenhoop/Veenhoopfestival 2022 

Overnachten op de FESTIVALCAMPING 
tijdens het Veenhoop Festival 2022. 

 

Het Veenhoop Festival biedt haar bezoekers de mogelijkheid om te 
overnachten op de camping die is gelegen direct naast het festivalterrein. 

• Om van de voorziening gebruik te maken moet men het onderstaande 
formulier downloaden en volledig ingevuld meenemen als men van de 
camping gebruik wil maken 

• Na inschrijving ontvangt men een bevestiging met plattegrond en een 
plaatsnummer. Het campingterrein is onderverdeeld in compartimenten.  

• Het verschuldigde stageld en borg dient men ter plekke te voldoen 
(pinnen mogelijk) 

• Voor wat betreft de opbouw en afbouw van tenten, caravans en 
vouwwagens dient men zich te houden aan de tijden die zijn 
aangegeven. 

• Na dinsdagmiddag 14.00 uur vervalt het recht op teruggave borg als je 
aangewezen plek niet is opgeruimd en men de bevestiging na controle 
van de standplaats niet heeft ingeleverd bij de beheerder 

• Na vrijdagavond 20.00 uur tot dinsdagochtend 07.00 uur zijn er geen 
auto’s meer toegestaan op het campingterrein. Tenzij men daar vooraf 
toestemming voor heeft verkregen. 

• Inschrijving is pas definitief wanneer men  
o Akkoord is gegaan met de voorwaarden/bepalingen; 
o De volledige borg heeft voldaan. 
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AANMELDFORMULIER FESTIVALCAMPING 

Naam:  …………………………………………………………………………………………. 

Adres  …………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats …………………………………………………………………………………………. 

Tel nummer 1 …………………………………………………….. (1e contactpersoon) 
Tel nummer 2 …………………………………………………….. (2e contactpersoon) 

Bankrekening (IBAN) ……………………………………………………………………………………. 

Wil gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden tijdens het Veenhoop Festival 2022. 
0  Tent      afmetingen:…………………………………………… 
0  Caravan / vouwcaravan  afmetingen:…………………………………………… 
 
Niet toegestaan zijn: campers, vrachtwagens, diepladers, bouwketen, schafwagens, 

SRV wagens, containers, stacaravans etc. 
 
Omschrijving  Tarief      Borg      
Kleine tent:(2p)   € 50,-      € 50,- 
Middelgrote tent:(3-6p)  € 100,-     € 100,- 
Grote tent:(>6p)  € 150,-     € 150,- 
Caravan    € 25,-/ per strekkende meter  € 250,- 
Voortent/partytent   € 50,-     € 50 
Vouwwagen    € 75,-     € 300,- 
Overig: Koelkasten/meubilair      € 50,- per item 

Matrassen       € 10,- per item 
 
Totaal standgeld                       borg                                       

Niet toegestaan zijn: Gasflessen, Aggregaten (boven 2,5KW), Glaswerk (let op: alle 
vormen van glaswerk! w.o. bierflesjes, drankflessen), 
(Professionele) Tapinstallaties.   

 
0 Ik heb de algemene voorwaarden/reglement (achterzijde) gelezen en akkoord bevonden: 

Naam   ……………………………………………….. 
Datum   ………………………........................... 
Handtekening  ……………………………………………….. 
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ALGEMENE VOORWAARDEN / REGLEMENT 
FESTIVALCAMPING  

Voor verblijf tijdens het Veenhoop Festival 2022 

Bepalingen: 

1. Het campingterrein is op aanwijzing van de gemeente Smallingerland 
gecompartimenteerd. De toegewezen staplaats dient opgevolgd te worden. Dit, om 
veiligheidsredenen en toezicht te kunnen garanderen; 

2. Alle inschrijvers ontvangen een vignet met daarop hun inschrijfnummer. Dit vignet 
dient zichtbaar te zijn bij de ingang van de tent/caravan. 

3. De onderlinge afstand tussen tenten, caravans en vouwwagens dient minimaal            
5-meter te zijn. Let op: Rijstroken dienen volledig vrijgehouden te worden! 
(brandgangen/hulpverlening) 

4. Auto’s zijn niet langer toegestaan op het terrein buiten de op- en afbouwtijden. Ook 
niet voor bevoorradingen o.i.d. 

5. Op en –afbouw dient plaats te vinden: 
o vrijdag 29 juli 2022 vóór 20.00 uur en  
o dinsdag 2 augustus 2022 tussen 7.00 en 14.00 uur.  

Indien u wilt afwijken van deze tijden dient u dat voorafgaand aan het festival 
met de campingbeheerder overeen te komen. 

6. Aanmelding en toewijzing van een staplaats is pas definitief wanneer de betaling 
inclusief borg volledig is ontvangen door de campingbeheerder. 

7. Voor caravans geldt dat er geen opbouw is toegestaan in de vorm van bv 
dakterrassen e.d.  

8. Op last van de brandweer zijn op het campingterrein gasflessen en open vuur te 
allen tijde verboden. Dit geldt ook vuurkorven, fakkels en vreugdevuurtjes. 

9. Fluisterstille Aggregaten tot 2,5 KW zijn toegestaan, zwaardere aggregaten zijn niet 
toegestaan en zullen worden ingenomen. 

10. Geluidsoverlast.  
o Voor 09:00 uur ’s morgens  
o Na 22:30 uur ‘s avonds  

wordt er geen voor de omgeving hoorbaar hinderlijk geluid gemaakt, dus ook 
geen muziek. 

11. Glaswerk, het is niet toegestaan om glas, flessen, (dus ook bierflesjes niet) mee te 
nemen op het campingterrein! (Alleen blik.)  

12. Hygiëne, een ieder is gehouden mee te werken aan de hygiëne op het 
campingterrein en zoveel mogelijk (zwerf)afval in de daartoe aanwezige containers te 
doen. 

13. Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig en dienen gebruikt op de wijze waarop 
bedoeld. 
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14. Borg wordt binnen 4 weken na het festival teruggestort op het aangegeven geldige 
bankrekeningnummer 

Overige bepalingen 

• Campinggasten/bezoekers moeten zich te allen tijden kunnen legitimeren. Bij 
overtredingen wordt hun ID vastgesteld en volgen er mogelijk sancties.   

•  Campinggasten/bezoekers kunnen worden gefouilleerd. Wapens of andere 
voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen woorden zijn ten strengste verboden. 

• Voor de veiligheid van campinggasten, bezoekers en organisatie zal cameratoezicht 
plaatsvinden. Iedereen die camping- of festivalterrein betreedt gaat akkoord met het 
maken van opnames en het gebruik daarvan bij calamiteiten. 

• Op zowel het festival- als campingterrein gelden de alle dagelijkse maatschappelijke 
normen en waarden. Het dreigen en gebruiken van geweld, discriminerende 
opmerkingen maken in woord en/of gebaar, seksuele intimidatie, wildplassen, 
biergooien, moddergooien, vervuiling en/of vernieling, worden niet getolereerd. 

• Op zowel de camping als het festivalterrein zijn drugs verboden. Dit verbod betreft 
ook het bezit en/of gebruik van lachgas. 

• Minimumleeftijd voor overnachting is 18 jaar. 

• Kamperen is te allen tijde op eigen risico.  

• Livemuziek is niet toegestaan op de festivalcamping of op de aangemelde boten.  

• De campingbeheerder en de festivalorganisatie sluiten  iedere vorm van 
aansprakelijkheid uit. Campinggasten verklaren ten alle tijden de aanwijzingen van de 
campingbeheerder op te volgen. Alleen op die wijze kunnen wij het voor iedereen 
leuk houden. Weigert men dit te doen dan kan/zal per direct de toegang ontzegd 
worden.  

• Mocht, na het doornemen van het aanmeldformulier, het erin resulteren dat de 
campingbeheerder en de festivalcamping-gast, geen overeenstemming vinden, om 
wat voor reden ook, dan is de campingbeheerder te allen tijde bevoegd om de 
aanmelding niet te accepteren. 

• Bij overtreding van de regels krijgt men een waarschuwing, wordt men verwijderd, 
volgt inbeslagname en/of worden polsbandjes van het festival verwijderd. Tevens 
wordt (een deel van) de borg ingehouden.                                  

 

Festivalorganisatie: 
Stichting Dorpsfeesten de Veenhoop 
info@veenhoopfestival.frl 
www.veenhoopfestival.frl  

 

Campingbeheerder; Idzenga 

mailto:info@veenhoopfestival.frl
http://www.veenhoopfestival.frl/

