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Camping It Wiid:
Beleef, Ontdek en Geniet
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Vakantie op It Wiid is vakantie
in het hart van Friesland.
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Geniet van de waterrijke omgeving, van Nationaal Park de Alde Feanen: Een gebied van zo’n 2000 hectare dat bestaat
uit kreken, kleine en grote plassen met eilandjes en grote waterwegen. In het gebied kan prachtig gevaren worden.
Huur een boot op ons park of neem zelf één mee. Bezoek de dorpjes en steden, ieder met zijn eigen karakter.
Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018 ligt op een steenworp afstand! Fiets door de prachtige omgeving.
Er gaat een pontjesroute vanaf de camping of breng een bezoek aan het statige Beetsterzwaag met haar uitgestrekte
bossen en prachtige landhuizen. Maar er valt ook genoeg te beleven op ons vakantiepark zelf! Een openluchtzwembad
met superlange glijbaan, een mooie speeltuin, gezellig eetcafé en ruim gesorteerde supermarkt! En wat dacht je van het
huren van een boot of een cursus zeilen volgen. Maar je bent ook van harte uitgenodigd om even helemaal niets
te doen...

Voor informatie en reserveringen:
tel. (0511) 53 92 23 of info@wiid.nl

Op zoek naar een beschutte plaats of juist een plaats direct aan het
water? Graag dichtbij sanitair maar ook alle voorzieningen op uw plek?
Of heeft u genoeg aan een plek met stroom en houdt u van privacy?
Op It Wiid hebben wij altijd een plek naar uw wens!

Onze plaatsen zijn als volgt ingedeeld:
Standaard plaatsen (X en Z): stroom 4, 6 of 10 ampère; Z heeft ook water
Comfort plaatsen ( Veld Y, 14-1, 14-2 en 14-3): stroom 10 ampère, water, riool
Comfort plus plaatsen (A t/m F, HT, W en Q): stroom 16 ampère, CAI aansluiting, water, riool
Landtong plaatsen: 10 ampère, water
Camperplaatsen: 10 ampère, water, verharde ondergrond

• Kamperen direct aan het water
• Ligging in Nationaal Park Alde Feanen
• Ruim en schoon sanitair, beoordeeld met een 9,5!
• Verharde camperplaatsen

“Prachtig,
het
uitzicht o
v
water. Ik k er het
om bijna
niet aan d
e krant
toe”
P. van Ouw
enhand

Op Camping It Wiid bevinden zich twee verschillende type vakantiehuizen; een 6-persoons en een 8-persoons bungalow. Beide type
woningen staan rondom een haven. Enkele 8 persoons vakantiehuizen,
nummer 5 t/m 10, staan direct aan de Fokkesloot en hebben een uniek
uitzicht op het water. Ook staan er diverse woningen niet direct aan het
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water en deze zijn daarom ook zeer geschikt voor jonge gezinnen. Alle
faciliteiten zijn op loopafstand (zwembad, speeltuin, supermarkt etc).

6-persoons vakantiehuis

8-persoons vakantiehuis

Op de plattegrond: Nummers 11 t/m 14. Deze

Op de plattegrond: nummers 1 t/m 10, 15

huizen hebben drie slaapkamers, allen op de

t/m 18. Deze vakantiehuizen beschikken

eerste verdieping. De bungalows zijn voorzien

over vier slaapkamers waarvan één op de

van volledige keukeninventaris, vaatwasser,

benedenverdieping. De bungalows zijn

gasfornuis, koelkast, koffiezetapparaat, TV en

voorzien van volledige keukeninventaris,

tuinmeubels. De begane grond is als volgt

vaatwasser, gasfornuis, koelkast, koffiezet-

ingedeeld: woonkamer, badkamer met douche

apparaat, TV en tuinmeubels. De begane

en ligbad, apart toilet. De bovenverdieping

grond kent de volgende indeling: Een grote

telt drie slaapkamers met elk twee

woonkamer, badkamer met douche en ligbad,

1-persoonsbedden. Dekbedden en kussens zijn

apart toilet, één tweepersoons slaapkamer,

aanwezig. Bij de huur van een bungalow is een

bijkeuken. Op de eerste verdieping bevinden

ligplaats inbegrepen. Let op: deze woningen

zich drie slaapkamers met ieder twee

hebben geen eigen parkeerplaats. Uw auto staat

éénpersoons bedden, een douche en toilet

op één van de centrale parkeerplaatsen.

(NB: bungalow 1 en 2 hebben één badkamer.)
Dekbedden en kussens zijn aanwezig. Bij
de huur van een bungalow is een ligplaats
inbegrepen. Er kunnen twee auto’s geparkeerd

Alle woningen op camping It Wiid zijn huisdiervrij
en roken is niet toegestaan.

worden direct bij de 8-persoons vakantiehuizen.

“Heerlijke
ruime huiz
e
met prach n
tige
uitzichten
”
Jelly Booga

ard

“netjes
onderhoud
en
park met ve
e
privacy ron l
dom
de woning
”

Buitenplaats It Wiid ligt direct naast Camping It Wiid en wij verhuren

Mevrouw G.

van Straaten

4-persoons (Wald), 6-persoons (Wetter) en 8-persoons (Wiid) vakantiehuizen. Deze vakantiehuizen liggen allen direct aan het water en de meeste
hebben een eigen aanlegsteiger. Via het park vaar je zo het open water op.
De woningen aan de buitenrand hebben een prachtig uitzicht.

Wald vakantiehuis

Wiid vakantiehuis

(4-persoons bungalow, 2-onder-1 kap; bedstee en

(8-persoons vrijstaand; 3 slaapkamers)

2 slaapkamers)

Het Wiid vakantiehuis is een ruime woning met

Dit vakantiehuis beschikt over een gezellige

eigen slaapkamer beneden. De living is ruim en

woonkamer met open keuken, openslaande

heeft openslaande deuren naar het terras. De

deuren naar het terras en een romantische

badkamer heeft een bad en aparte douche. Er is

bedstee. De badkamer is voorzien van wastafel,

een apart toilet. Op de bovenverdieping zijn twee

(bubbel)bad, douche (in bad) en toilet. Op de

slaapkamers en een extra douche en toilet.

bovenverdieping zijn twee slaapkamers.

Wetter vakantiehuis

Naast deze drie types verhuren wij ook wellness

(6-persoons vrijstaand; bedstee en 2 slaapkamers)

woningen met sauna en zonnebank en bieden

De Wetter woning heeft een ruime woonkamer

wij de combinatie aan van woning + sloep

met open keuken, openslaande deuren naar terras

(arrangement tijdens laagseizoen).

en een romantische bedstee. De badkamer is
voorzien van (bubbel)bad en aparte douche. Het

NB: Omdat de woningen particulier eigendom

toilet is apart. Op de eerste verdieping zijn twee

zijn, kan de inrichting onderling verschillen. Via het

slaapkamers met wastafel.

online boekingssysteem kunt u direct zien hoe de
woning is ingedeeld of bel met de receptie:
0511 - 53 92 23. U kunt diverse voorkeuren
opgeven zoals internet, vaatwasser, huisdiervrij etc.
Let op: alleen wanneer u direct via Camping It
Wiid een vakantiehuis op Buitenplaats It Wiid
boekt, mag u gebruik maken van de faciliteiten op
camping It Wiid (zwembad, animatieteam etc.)

n
“de woninge
den
liggen te mid
ur.
van de natu
komen
Prachtig! Wij eer!”
w
volgend jaar
Familie Bron

Eetcafé de Meerpaal

Sanitair gebouwen

Naast de supermarkt vind je het gezellige eetcafé

Camping It Wiid heeft zeer complete sanitair gebouwen

met ruim terras. Hier kun je genieten van een drankje

die door onze gasten gewaardeerd worden met een

terwijl de kinderen zich vermaken in de speelhoek

9,5! De gebouwen beschikken over vloerverwarming en

(met pooltafel en voetbaltafel) of het luchtkussen

compleet dichte douches en wc-ruimtes. Daarnaast is er

(hoogseizoen). De kaart is veelzijdig met heerlijke plates,

een apart kindergedeelte.

Camping It Wiid heeft diverse faciliteiten die van jouw vakantie

pizza’s en pannenkoeken en een wisselend dagmenu.

een top-vakantie maakt! Op de receptie, die iedere dag geopend is

Cafetaria It Wiid

tijdens het seizoen (maart t/m oktober), vindt u alle informatie van

Geen zin om te koken? Bij het cafetaria is een ruime

bezienswaardigheden in de omgeving. Verder geven wij graag tips

keuze in snacks, pizza’s en afhaalmaaltijden. En als toetje
neem je een heerlijk softijsje!

n
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wat er in de omgeving te doen is.
Voor de kinderen
Op de camping is een mooie speeltuin met diverse
Openluchtzwembad

Supermarkt

speeltoestellen voor jong en oud. Er zijn tafeltennistafels

Internet

Vanaf Hemelvaart tot begin september is ons

In de ruim gesorteerde supermarkt zijn iedere dag

en er is een tennisbaan die je kunt huren. Verder is er een

Op de gehele camping kunt u gebruik maken van

openluchtzwembad iedere dag geopend van

warme broodjes te krijgen én brood van de warme

groot sportveld cq. Voetbalveld met pannakooi.

internet via KPN Hotspots. Bent u klant bij KPN? Dan is

08:00-20:00 uur. Het zwembadwater wordt verwarmd

bakker. Een krantje en vers geperste jus en je ontbijt is

Gedurende 6 weken in juli en augustus worden er allerlei

het gebruik vaak gratis. U kunt inloggegevens online

door zonne-energie. De temperatuur varieert van

een traktatie! Verder heeft de supermarkt alles in huis

activiteiten georganiseerd door ons recreatieteam. Wij

kopen of kraskaarten met codes zijn te koop op de

23 tot 26 graden. Er is een superlange glijbaan en

voor een geslaagde vakantie; Veel vers (groente, fruit),

maken hierbij gebruik van een professioneel bedrijf,

receptie. Sinds 2015 heeft camping It Wiid glasvezel

een waterspeeltuin voor de kleintjes.

vlees (ruim assortiment, ook voor op de barbecue) en

TOP Recreatie. Ons team organiseert gedurende de dag

wat de snelheid van het internet behoorlijk verbeterd

kruidenierswaren. De winkel verkoopt ook gasflessen

diverse activiteiten voor klein en groot. Wij beginnen

heeft. Op Buitenplaats It Wiid hebben de meeste

en visvergunningen. De winkel is geopend van april

de dag met een uurtje knutselen. In de middag worden

vakantiehuizen internet (tegen betaling of gratis).

t/m september. In het hoogseizoen iedere dag van

er verschillende buitenactiviteiten georganiseerd en

08:00-20:00 uur.

‘s avonds gaan hebben we speurtocht, voetbal of een
kanotocht of gaan de voetjes van de vloer met de
kinderdisco of Zumba.

Fietsverhuur
In de omgeving van Camping It Wiid kan prachtig
gefietst worden. Verschillende routes zijn te koop op de
receptie. Wij verhuren zowel (dames)fietsen met drie
versnellingen als elektrische fietsen. Daarnaast hebben
wij kinderzitjes (achterop) beschikbaar. Voor de kinderen
verhuren wij skelters.

“Heel Eur
bezocht m opa
a
nooit zulk ar nog
em
toiletgebo ooie
uwen
gezien!”
De heer F. d

e Jong

“Onze do
chte
wil volgen r
d
jaar weer
!”

Tijdens de meivakantie en in de zomervakantie worden er zeillessen
gegeven op It Wiid. Zowel voor jong als voor oud! Voor kinderen

Miranda K
uipers

t/m 12 jaar wordt er gezeild in optimisten. Voor jeugd ouder dan
12 jaar en volwassenen gaan we zeilen in een valk. De cursussen duren
4 dagen (maandag t/m donderdag) van respectievelijk 2 of 3 uren.

Optimistles (10-12 uur/ 13-15 uur)

Valkles (9-12 uur/ 13-16 uur)

Optimisten zijn ideale zeilbootjes voor kinderen

Vanaf 12 jaar en ouder geven wij cursussen in valken.

t/m 12 jaar. De basisprincipes van het zeilen worden

Dit zijn zeer stabiele, veilige instructieboten. Er zitten

bijgebracht. De cursus bestaat uit 4 dagdelen van

vier cursisten en één instructeur in een boot. Tijdens

2 uren. De zeillessen gaan altijd door! Zwemdiploma

de cursus leer je de basisprincipes van het zeilen.

en het dragen van regenkleding (bij nat weer) is

Zwemdiploma en het dragen van regenkleding

verplicht. Een kleine impressie:

(bij nat weer) is verplicht. Een kleine impressie:

Dag 1:

Dag 1:

Vandaag leer je wrikken en hoe je de boot moet

Je leert het optuigen van de valk en de betekenis van

optuigen. We gaan zeilen bij het Q-veld. Je leert een

de zeiltermen: wat is een giek, gaffel, fok, grootzeil etc.

8-je zeilen en gaat overstag. Aan het einde van de les

Daarna gaan we zeilen en om de beurt aan het roer. We

leer je hoe de optimist weer moet aftuigen.

leren overstag gaan en verschillende koersen.

Dag 2:

Dag 2:

Vandaag ga je de boot zelf optuigen. We gaan een

De bemanning begint met het zelf optuigen van de valk.

parcours varen om boeien heen en bij mooi weer

Daarna herhalen we de koersen van de eerste dag. We

misschien wel even omslaan.

oefenen vandaag ook oploeven: afvallen van de wind,
scherp aan de wind, gijpen en laveren.

Dag 3:
Op dag 3 gaan we het grote meer op. We varen in

Dag 3:

een sleep naar het vlot waar we de bootjes gaan

Na het zelf optuigen van de boot, herhalen we de

optuigen. Op het grote meer gaan we om de boeien

twee eerdere dagen. Je leert vandaag bovenwinds,

heen varen.

benedenwinds, hoge wal, lage wal en langs wal.

Dag 4:

Dag 4:

Op de laatste dag herhalen we wat we tot nu toe

Vandaag maken we een mooie zeiltocht waar de

hebben geleerd. Je mag ook best nog een keertje

bemanning alles zelf doet. We herhalen het belangrijkste

Prijzen cursussen:

omslaan! Aan het einde van de les ontvang je een

en je moet zelf aanleggen.

Optimistles (4 x 2uren):

€ 125,- p.p.

Valkles (4 x 3 uren):

€ 160,- p.p.

vorderingsstaatje.

Opgave via de receptie:
Tel: 0511 - 53 92 23
Deelname is op eigen risico.

Kamperen
1 / 2 personen
3 personen
4 personen
5 personen

Naseizoenplaatsen 1 september - 30 september
Standaard
€ 29,€ 36,€ 43,€ 50,-

Comfort plus en Landtong
€ 31,€ 38,€ 45,€ 52,-

Prijzen zijn incl. caravan, tent, bijzettent, auto, gebruik

Standaard plaats
Comfort plus plaats en landtong
Toeristenbelasting/ overheidsheffing
Huisdier
Ligplaats boot

•

€
€
€
€
€

265,285,19,15,80,-

Standaardplaatsen (elektra en waterpunt op veld)

douches en zwembad. Excl. toeristenbelasting á

zijn: veld P, X, Z

€ 1,- p.p.p.n. en reserveringskosten á € 5,- per boeking.

Comfortplaatsen (10 amp.elektra, water, riool) zijn:

Maximaal 1 gezin per plaats. Baby’s tot 1 jaar zijn

veld Y, 14-1, 14-2, 14-3

gratis. Er wordt automatisch het annuleringsfonds It

Comfort plus plaatsen (16 amp. elektra, water, riool

Wiid afgesloten (4% van het totaalbedrag) mits anders

en CAI) zijn: A t/m F, W, Q

overlegd.

Landtongplaatsen hebben 10 amp.elektra en water.
•

Extra kamperen

55+ korting: Buiten het hoogseizoen en schoolvakanties

Wanneer u een (voor)seizoenplaats heeft, kunt u uw trailer,

geven wij 10% korting op de bungalowhuur voor

tegen een vergoeding, bij ons in de zomerstalling zetten.

55-plussers. Dit geldt alleen bij een verblijf van maximaal

Informeer bij de receptie. Wanneer uw verblijf korter is

2 personen. Vraag naar de voorwaarden bij de receptie.

(1 tot 4 weken) kan de trailer op het campingterrein staan.
Informeer op de receptie waar dit kan.

€ 7,€ 10,€ 4,€ 15,€ 4,€ 4,50
€ 5,50
€ 19,€ 13,50
€ 8,-

It Wiid Camping Bon:
Kamperen in het voor- en naseizoen
Voorwaarden:

Tarieven zijn incl. btw

•

Betaling 50% bij reservering; 50% 4 weken voor

Incl. caravan, auto, elektra en personen eigen gezin

Pinksteren is minimaal 3 nachten reserveren.
Alleenreizende jeugd onder de 21 jaar, zonder

checkout mits de plaats het toelaat (vertrek voor

reserveringsperiode per plaats 1 week. De wisseldagen
zijn vrijdag en zaterdag. Wij kunnen geen waterdichte

Seizoenplaatsen zijn incl. kampeermiddel, auto,
personen eigen gezin excl. elektriciteit; incl. 50 KwH.
U ontvangt een narekening van wat u extra gebruikt.

Maandplaats Juni:

€ 335,-

13 nachten standaard plaats:

€ 375,-

13 nachten comfort (plus) en landtong:

€ 395,-

Periode
1 jan – 31 mrt
1 april – 1 mei
2 mei – 7 juli
8 juli – 21 juli
22 juli – 11 aug
12 aug – 25 aug
26 aug – 31 dec
Pasen (25 t/m 29 mrt)
Hemelvaart (4 t/m 9 mei)
Pinksteren (13 t/m 17 mei)
Herfstvakantie (14 t/m 30 okt)

volgende dag 12:00 uur. U kunt kiezen voor een late

In het hoogseizoen (schoolvakantie) is de minimale

€ 435,-

Vakantiehuizen camping

De overnachting loopt van ’s middags 12:00 uur tot de

U ontvangt een narekening van wat u extra gebruikt.

Maandplaats Mei:

Incl. caravan, auto, elektra en personen eigen gezin

ouderlijke begeleiding, op aanvraag.
Aankomst en vertrek

Korting

1 jan - 24 mrt
25 mrt - 28 apr
29 april - 6 mei
Hemelvaart
9 mei - 13 mei
Pinksteren
17 mei - 20 mei
20 mei - 7 juli
25 mei - 30 mei

1
1

Wald

1
1
1
1

Wetter/
wald
wellness

€ 280,€ 375,€ 440,€ 375,€ 225,€ 350,€ 170,€ 420,€ 375,-

€ 310,€ 415,€ 485,€ 415,€ 245,€ 385,€ 190,€ 460,€ 415,-

€ 360,€ 480,€ 565,€ 480,€ 290,€ 445,€ 220,€ 540,€ 480,-

8 juli - 21 juli
22 juli -11 aug

€ 570,€ 780,-

€ 625,€ 860,-

€ 725,€ 1000,-

12 aug - 18 aug
19 aug - 1 sept
2 sept - 22 dec
23 dec - 5 jan

1
1

€ 685,€ 555,€ 350,€ 475,-

€ 750,€ 610,€ 390,€ 520,-

€ 880,€ 710,€ 450,€ 600,-

Wiid Wellness woning
Meerprijs per week:

Prijs Wiid bungalow + € 45,-

Meerprijs per weekend:
Meerprijs per midweek:

Prijs Wiid bungalow + € 25,Prijs Wiid bungalow + € 25,-

Weekendprijs: 60% van de weekprijs
6-persoons
€ 350,€ 400,€ 430,€ 580,€ 745,€ 580,€ 350,€ 275,€ 395,€ 395,€ 395,-

8-persoons
€ 450,€ 510,€ 560,€ 680,€ 975,€ 680,€ 450,€ 390,€ 505,€ 505,€ 505,-

Midweekprijs: 50% van de weekprijs
Bijkomende kosten vakantiehuizen Buitenplaats
(verplicht)
Toeristenbelasting:

€ 1,- p.p.p.n.

Schoonmaakkosten:

€ 60,-

Bedlinnen:

1-persoons á € 6,95
2-persoons á € 8,95

Reserveringskosten:

€ 25,-

garantie geven dat die kampeerplaats/ bungalow ter

Weekendprijs: 60% van de weekprijs

Automatisch annuleringsfonds “It Wiid”:

beschikking zal zijn. Er kunnen omstandigheden zijn

Midweekprijs: 50% van de weekprijs

4% van het totaalbedrag

waardoor wij een voorbehoud moeten maken (bijv.
natuurrampen).

Wiid

Hemelvaart/ Pinksteren arrangement

aankomst.

Reservering kampeerplaatsen

635,685,57,30,185,40,5,-

4 nachten € 75,-

verschuldigd (p.p.p.n.)
•

Periode

(Fron-und leichnam)

of tent dan zijn deze het normale kampgeld

personen eigen gezin, excl. elektriciteit; incl. 100 KwH.

€
€
€
€
€
€
€

3 nachten

Paasweekend:

Seizoenplaatsen zijn incl. kampeermiddel, auto,

Standaard plaats
Comfort plus plaats en landtong
Toeristenbelasting/ overheidsheffing
Huisdier
Ligplaats boot
2e auto seizoen
Zwembadkaart per persoon

€ 7,- p.p.

Minimaal aantal nachten:

18:00 uur).

Voorseizoenplaatsen 1 april - 30 juni

2 personen excl. toeristenbelasting

Ieder persoon extra:

Onder eigen gezin verstaan wij: thuiswonende

personen of gezinnen gebruik van uw caravan

•
€ 1775,€ 2025,€ 1700,€ 400,- korting
€
114,€
80,€
255,€
60,€
10,-

€ 19,- per nacht.

uitsluitend voor uw eigen gezin. Maken andere

•
Seizoenplaatsen 1 april - 30 september

Vakantiehuizen Buitenplaats

Kampeerarrangementen

kinderen onder de 21 jaar. De tarieven zijn

Extra persoon per nacht
Late check-out (vertrek na 12:00 - voor 18:00 uur) per plaats
Extra auto per nacht
Extra auto per week
Extra persoon huurcaravan
Ligplaats boot per nacht
Huisdier
Actietarief of 2 personen boot/tent
Camperplaats 2 personen
Groepstarief (scholen en verenigingen) p.p.p.n.

Veld A, Q, Y, HT
Landtong
Overige velden
Breekplaats: seizoenplaats – 6 weken
Toeristenbelasting/ overheidsheffing
Huisdier
Ligplaats boot
2e auto seizoen
Zwembadkaart per persoon

Trailers

Bijkomende kosten vakantiehuizen camping
•

Toeristenbelasting: € 1,- p.p.p.n.

•

reserveringskosten: € 5,- per boeking

•

Automatisch annuleringsfonds “It Wiid”4% van het
totaalbedrag

Bijkomende kosten (optioneel)

Faciliteiten

Handdoekenpakket:

per stuk

€

4,-

Internet

Keukendoekenpakket:

per stuk

€

4,-

Via KPN Hotspots. Prijzen zijn vanaf € 5,-

Bed opmaken:

per stuk

€

5,-

Voor actuele tarieven verwijzen wij u naar de website

Huisdier:

max. 1

€

5,-

van KPN.

Kinderbed,-stoel

per nacht

€

3,-

Waarborg

€ 100,-

(d.m.v. tekenen van eenmalige machtiging)

Fietsverhuur
Fiets met 3 versnellingen: per dag

Korting

Elektrische fiets:

1. 55+ of jonge gezinnenkorting: 20% korting op de

€ 9,50

per week

€ 47,-

per dag

€ 17,50

per week

€ 70,-

huurprijs voor gezinnen en senioren (min. één kind
t/m 12 jaar of min. 1 persoon van 55 jaar of ouder).

Skelterverhuur
2 uren

€ 3,-

Voorwaarden

Ochtend (09-13 uur)

€ 5,-

•

Betaling: 50% bij reservering; 50% vier weken voor

Middag (13-17 uur)

€ 5,-

aankomst.

Dag

€ 8,-

•
•

•

Bij de huur van een bungalow is een ligplaats
inbegrepen.

Overig

Aankomst is vanaf 15:00 uur; Vertrek 10:00 uur. In het

Tennisbaan:

hoogseizoen kunt u alleen van vrijdag tot vrijdag

Wasmachine:

€ 5,-

boeken.

Droger:

€ 2,50

Bij vertrek laat u de bungalows op de camping

Bootkraan:

€ 45,-

schoon achter; de bungalows op de Buitenplaats

Parkeren bezoekers:

€ 2,-

per uur

€ 7,50

dient u bezemschoon achter te laten.
•

Bij aankomst tekent u een eenmalige machtiging
t.w.v. € 100,-.

Arrangement Vakantiehuis met sloep Maril 5,70
Geldig in de periode 20 mei t/m 7 juli

Geldig in de periode 2 september t/m 31 oktober

Weekendhuur:

Weekendhuur:

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep:

€ 400,-

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep:

€ 350,-

Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep:

€ 420,-

Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep:

€ 380,-

8 pers. vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep:

€ 470,-

8 pers. vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep:

€ 410,-

Midweekhuur:

Midweekhuur:

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep:

€ 450,-

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep:

€ 420,-

Wetter bungalow incl. 3 dagen sloep:

€ 460,-

Wetter bungalow incl. 3 dagen sloep:

€ 445,-

8 pers. Vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep:

€ 500,-

8 pers. Vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep:

€ 475,-

Wij hanteren de RECRON standaard voorwaarden.

Annuleringsfonds

Onze leverings-voorwaarden zijn gedeponeerd bij de

Het kan gebeuren dat uw vakantie reeds lang van

K.V.K. te Leeuwarden en voor een ieder te verkrijgen

tevoren is besproken. Plannen zijn gemaakt, trips zijn

op de receptie. De directie kan een ieder de toegang

uitgestippeld en het hele gezin ziet reikhalzend uit naar

tot het terrein verbieden of ontzeggen. De maximale

de komende vakantie. En dan gebeurt er plotseling

snelheid is 15 km/ uur. Van 23:30 uur tot 07:00 uur is

iets, waardoor uw vakantie geen doorgang kan vinden.

absolute stilte verplicht. Voor 08:00 uur en na 21:00 uur

Wat nu? Geld weg? Dat hoeft niet. Door deel te

dient onnodig lawaai vermeden te worden. I.v.m. de

nemen aan het annuleringsfonds van Camping It Wiid

ligging in een Nationaal Park is er weinig verlichting

kan men zich de normaal geldende kosten van een

op het terrein. Bezoekers zijn welkom op camping It

gedwongen annulering besparen. Vergoeding via het

Wiid. Zij parkeren hun auto buiten het terrein op het

annuleringsfonds van It Wiid geldt alleen indien één van

bezoekersparkeerterrein.

de volgende redenen van toepassing is:
•

Aansprakelijkheid
De gasten van It Wiid zijn ten volle aansprakelijk voor

de gezinsleden. Doktersverklaring vereist.
•

de schade aan eigendommen van deze camping. De
directie is niet aansprakelijk voor beschadiging, zoek

•
•

Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.

•

Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor
aanwezigheid gewenst is.

•

niet tevreden over bent. Wij proberen uw klacht tijdens
uw verblijf op It Wiid op te lossen. U dient uw klacht

Onverwachte oproep voor militaire dienst, anders
dan in geval van mobilisatie

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten
verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat u ergens

Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende
familie (1e of 2e graad).

raken en diefstal van eigendommen van gasten.
Klachten

Plotselinge ziekte en/of ongevallen m.b.t. één van

Onverwachte verhuizing of toekenning van een
huurwoning.

•

Het niet kunnen gebruiken van het voor de

persoonlijk te melden en u moet een klachtenformulier

vakantie bedoelde vervoer- en/of kampeermiddel

invullen. Deze zijn verkrijgbaar op de receptie. Na vertrek

door diefstal, brand of onverwachte motor- of

nemen wij geen klachten in behandeling of voeren daar

autoschade binnen drie weken voor de geplande

correspondentie over.

aankomst.
•

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar

Niet toegestaan

genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal

•

Brommers, scooters op het terrein

in overleg met de reserverende getracht worden

•

radio en TV hoorbaar

een passende regeling te treffen.

•

Vecht- en bewakingshonden

•

Honden van bezoekers (ongeacht soort)

•

Auto bij caravan of tent op het veld

•

Partytenten en trampolines

automatisch. Wilt u hier geen gebruik van maken

•

Vuurkorven

dan kunt u het bedrag voor annuleringskosten van

•

Kermis/ partyverlichting

de aanbetaling aftrekken. De kosten van deelname

•

De annuleringsverzekering is geldig tot de dag van
aankomst.

•

Deelname aan het annuleringsfonds gebeurt

bedragen 4% over het totaal verschuldigde bedrag
van de gehuurde objecten.

Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude
Tel: 0511 - 539 223 • info@wiid.nl • www.wiid.nl
Bezoek ook ons zusterbedrijf: www.kuilart.nl

