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Camping It Wiid:
Beleef, Ontdek en Geniet

2018

Vakantie op It Wiid is vakantie
in het hart van Friesland.
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Geniet van de waterrijke omgeving, van Nationaal Park

Er gaat een pontjesroute vanaf de camping of breng

de Alde Feanen: Een gebied van zo’n 2000 hectare dat

een bezoek aan het statige Beetsterzwaag met haar

bestaat uit kreken, kleine en grote plassen met eilandjes

uitgestrekte bossen en prachtige landhuizen. Maar er

en grote waterwegen. In het gebied kan prachtig

valt ook genoeg te beleven op ons vakantiepark zelf!

gevaren worden. Huur een boot op ons park of neem

Een openluchtzwembad met superlange glijbaan, een

zelf één mee. Bezoek de dorpjes en steden, ieder met

mooie speeltuin, gezellig eetcafé en ruim gesorteerde

zijn eigen karakter.

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...

Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018
In 2018 is Leeuwarden, de hoofdstad van
Friesland, Culturele Hoofdstad 2018. Deze
stad ligt slechts op 15 autominuten vanaf It
Wiid en is zeker een bezoek waard. Er worden
diverse (grote) evenementen het hele jaar door
georganiseerd. En niet alleen in Leeuwarden, ook
in de dorpen en steden erom heen zal 2018 bol
staan van de activiteiten. Op onze website geven
wij een zo volledig mogelijk programma en tips.
Hoogtepunten zijn o.a. de reuzen van Royal de
Luxe, 11Fountains en Lost in the Greenhouse. Het
volledige programma vindt u op www.2018.nl

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

NIEUWE CHALETS IN 2018

Camping en Buitenplaats It Wiid ligt in het hart van Nationaal Park

Vanaf voorjaar 2018 verhuren wij 10 chalets voor 4 personen

De Alde Feanen, het laatste Nationaal Park van Nederland. Het Nationaal

op Camping It Wiid. Deze chalets komen te staan wat voorheen

Park bestaat uit 2300 ha laagveenmoeras en heeft een zeer afwisselend

Kampeerveld X was en zijn verhuurbaar vanaf mei 2018. Op de website

landschap, bestaande uit petgaten, rietlanden, moerasbossen en een

vindt u de meest recente informatie over deze nieuwe accommodaties

enorm rijkdom aan planten en dieren. Het gebied is het mooist vanaf

op Camping It Wiid. www.wiid.nl/chalets

het water. Ga met een sloep of kano het water op. Laat je verrassen
door de prachtige natuur in eigen land!




• twee slaapkamers
1 x 2-persoonsbed (160 x 200)



De ruime en lichte chalets hebben:

Bezoekerscentrum:

Fietsen: Pontjes route

Ga op pad door de Alde Feanen en start

Vanaf de camping zijn er diverse fietsroutes

uw bezoek bij het bezoekerscentrum,

die u door de prachtige omgeving van

naast de camping, voor informatie over

Eernewoude leiden. Een absolute aanrader is de

de vele mogelijkheden. Voor kinderen

pontjesroute (de 8 van Grou) waar u tijdens uw

zoals een volledige inventaris, een koelkast

zijn er leuke rugzakroutes in verschillende

rit op meerdere punten een oversteek maakt

met vriesvak en een vaatwasser.

leeftijdscategorieën (4 t/m 14 jaar), dwars door

via een pontje. Het fietsboekje (verkrijgbaar

• Toilet en douche aanwezig.

de Alde Feanen. Verder is er een leuke doe- en

op de receptie) geeft verschillende routes met

• Terras met zonwering en tuinset.

beleeftuin en leert u in het bezoekerscentrum

verschillende afstanden. Vooral de route naar

• Dekbedden en kussens zijn aanwezig.

op een interactieve manier over de

Grou is geliefd.



1 x 2 x1-persoons bedden (90 x 200).
• ruime woonkamer met een zithoek en een
eethoek.



• De keuken is voorzien van alle gemakken

 

ontstaangeschiedenis van deze omgeving.

De 11-steden
It Wiid ligt in het hart van Friesland en daardoor
zijn de Friese 11-steden allemaal gemakkelijk

Ook leuk:

bereikbaar. In Leeuwarden, Culturele Hoofdstad
2018, vindt u mooie musea en is een goede

• Kameleondorp Terherne

winkelstad. Maar ook Dokkum, op een half uur

• Aqua Zoo Leeuwarden

rijden, is een bezoek waard met haar prachtige

• Dagje Ameland of Schiermonnikoog

stadswallen. Op de receptie krijgt u informatie

• Wadlopen bij Moddergat

over alle 11-steden.

• Fierljeppen in Burgum
• Meevaren op een skûtsje
• Jopie Huisman Museum in Workum
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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!

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

Onze plaatsen zijn als volgt ingedeeld:
Standaard plaatsen (Z veld): 10 ampère en 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

en
Ruim nitair
s
n a
schoo

9.5

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

6
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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
water en deze zijn daarom ook zeer geschikt voor jonge gezinnen. Alle

je.
ig huis
t
h
c
a
r
Een p elegenheid
g
Goede ssen. Mooie
vi
om te ing om te
omgev Prachtig
.
fietsen ater.
vaarw
n

a
Kooijm
Familie
oover)
(bron: Z

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 t/m

ruime woningen liggen prachtig rondom een

18. Mooie ruime huizen met een aantal direct

haven en dichtbij alle faciliteiten.

aan het water.

• Keuken met volledige inventaris en

• Keuken met volledige inventaris en

vaatwasser (geen oven/ magnetron)
• Ruime woonkamer met TV zithoek en eettafel
• Badkamer op de begane grond, met douche
en ligbad
• Apart toilet

vaatwasser (geen oven/ magnetron)
• Ruime woonkamer met TV zithoek en
eettafel
• Badkamer op de begane grond, met douche
en ligbad

• Op de eerste verdieping 3 slaapkamers

• Apart toilet

• Dekbedden en kussens aanwezig (evt.

• Slaapkamer op de begane grond (2

bedlinnen te huur of zelf meenemen)
• Geen parkeerplaats direct bij woning

personen)
• Op de eerste verdieping :

• Ligplaats inbegrepen

- 3 slaapkamers

• Rook –en huisdiervrij

- badkamer met douche en toilet
(m.u.v. bungalow 1 en 2)
• Dekbedden en kussens aanwezig (evt.

Vakantiehuis met sloep
Tijdens het laagseizoen hebben wij een leuke

• Parkeerplaats bij bungalow (2 auto’s)

aanbieding: Een vakantiehuis inclusief sloep.

• Ligplaats inbegrepen

De prijzen vindt u op pagina 17. Dit arrangement

• Rook- en huisdiervrij

geldt bij verhuur door een midweek of weekend
in de periode 14 mei t/m 6 juli en 31 augustus
t/m 25 oktober.

8

bedlinnen te huur of zelf meenemen)

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

ard

(Bron: gast
en enquête)

9

Buitenplaats It Wiid ligt direct naast Camping It Wiid en wij verhuren
4-persoons (Wald), 6-persoons (Wetter) en 8-persoons (Wiid) vakantie-

Mooie omg
eving en
schoon en
mooi park,
leuk voor jo
n
Onze doch g en oud.
ters van 11
en
14 jaar heb
ben zich go
ed
vermaakt. Z
eker voor
herhaling v
atbaar.
Familie Looije
(bron: Zoove
r)

huizen. 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

Naast deze drie types verhuren wij ook wellness

(4-persoons bungalow, 2-onder-1 kap)

woningen met sauna en zonnebank en bieden

• Keuken met volledige inventaris incl.

wij de combinatie aan van woning + sloep

vaatwasser
• Gezellige woonkamer met bedstee

(Sloepenarrangement tijdens laagseizoen,
zie pagina 17).

(2-persoons)
• Badkamer met bad of inloopdouche, toilet

Let op: alleen wanneer u direct via Camping It

• Op de verdieping: 2 slaapkamers

Wiid een vakantiehuis op Buitenplaats It Wiid

• Gratis internet

boekt, mag u gebruik maken van de faciliteiten op
camping It Wiid (zwembad, animatieteam etc.)

Wetter vakantiehuis
(6-persoons vrijstaand)
• Keuken met volledige inventaris incl. vaatwasser
• Gezellige woonkamer met bedstee (2-persoons)
• Badkamer met bad en inloopdouche
• Apart toilet
• Op de verdieping: 2 slaapkamers met wastafel
• Gratis internet

Wiid vakantiehuis
(8-persoons, vrijstaand)
• Keuken met volledige inventaris incl. vaatwasser
• Gezellige woonkamer

NB: Omdat de woningen particulier eigendom zijn,

• 2-persoons slaapkamer

kan de inrichting onderling verschillen. Via het

• Badkamer met bad en inloopdouche,

online boekingssysteem kunt u direct zien hoe

• Apart toilet

de woning is ingedeeld of bel met de receptie:

• Op de verdieping: 2 slaapkamers en 2e

0511 - 53 92 23. U kunt diverse voorkeuren

badkamer met toilet
• Gratis internet

10

opgeven zoals huisdieren toegestaan, tuin omheind,
aan de buitenrand etc.
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Sanitair gebouwen

Fietsverhuur

Camping It Wiid heeft zeer luxe sanitair gebouwen die

In de omgeving van Camping It Wiid kan prachtig
gefietst worden. Verschillende routes zijn te koop op de
receptie. Wij verhuren zowel zowel dames -, elektrischeals kinderfietsen. Daarnaast hebben wij kinderzitjes
(achterop) beschikbaar. Voor de kinderen verhuren wij
ook skelters.

door onze gasten gewaardeerd worden met een 9,5!
De gebouwen beschikken over vloerverwarming en
compleet dichte douches en wc-ruimtes. Daarnaast is er
een apart kindergedeelte.

Camping It Wiid heeft diverse faciliteiten die van jouw vakantie
een top-vakantie maakt! Op de receptie, die iedere dag geopend is
tijdens het seizoen (maart t/m oktober), vindt u alle informatie van
bezienswaardigheden in de omgeving. Verder geven wij graag tips

Internet
Op de gehele camping en Buitenplaats is gratis Internet.

n
Gaste ing
rdel
o
o
e
b

Op de camping ontvangt u 1 gratis code per gezin; U

9.5

kunt extra inlogcodes bijkopen. Op de Buitenplaats
hebben alle woningen een eigen internetaansluiting.

wat er in de omgeving te doen is.

Bootverhuur

Vanaf Hemelvaart tot begin september is ons

Eetcafé de Meerpaal
en cafetaria It Wiid

openluchtzwembad iedere dag geopend van

Naast de supermarkt vind je het gezellige eetcafé

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

met ruim terras. Hier kun je genieten van een drankje

door zonne-energie. De temperatuur varieert van

terwijl de kinderen zich vermaken in de speelhoek

23 tot 26 graden. Er is een superlange glijbaan en

(met pooltafel en voetbaltafel) of het luchtkussen

een waterspeeltuin voor de kleintjes.

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

Openluchtzwembad

Supermarkt

De heer F. d

e Jong

pizza’s en pannenkoeken en een wisselend dagmenu.
Geen zin om te koken? Bij het cafetaria is een ruime

In de ruim gesorteerde supermarkt zijn iedere dag

keuze in snacks, pizza’s en afhaalmaaltijden. En als toetje

warme broodjes te krijgen én brood van de warme

neem je een heerlijk softijsje!

bakker. Een krantje en vers geperste jus en je ontbijt

“Heel Euro
bezocht m pa
a
nooit zulk ar nog
em
toiletgebo ooie
uwen
gezien!”

Op de camping is een grote bootverhuur zodat u ook
vanaf het water kunt genieten van het Nationaal Park.
Wij verhuren diverse luxe sloepen, motorboten en
zeilboten. Daarnaast zijn er kano’s en SUP’s te huur.
Zie onze bootverhuur folder voor de prijzen of check de
website: www.bootverhuur-eernewoude.nl. Reserveer
uw boot op tijd in het hoogseizoen!

is een traktatie! Verder heeft de supermarkt een ruim

Voor de kinderen

assortiment: Veel vers, vlees (ook voor de BBQ) en

Op de camping is een mooie speeltuin met diverse

kruidenierswaren. Ook gasflessen en visvergunningen

speeltoestellen voor jong en oud. Wij organiseren veel

zijn hier te verkrijgen. De winkel is van april t/m

outdoor activiteiten zoals bubbel voetbal, klimwand en

september iedere dag geopend.

waterballen. Daarnaast knutselen wij iedere ochtend
en zoeken wij naar schatten of beleven wij een
sprookjesachtige dag met elkaar. Kortom niemand hoeft
zich te vervelen!

Te huur op het park:
• Fietsen
• Sloepen, motorboten en
zeilboten
• Optimisten
• Kano’s en Sups
• Tennisbaan

12
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Tijdens de meivakantie en in de zomervakantie worden er zeillessen
gegeven op It Wiid. Zowel voor jong als voor oud! Voor kinderen
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

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

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

omslaan! Aan het einde van de les ontvang je een

en je moet zelf aanleggen.

vorderingsstaatje.
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Prijs optimistcursus:

Prijs valkcursus

4 x 2 uren = € 125,- p.p.

4 x 3 uren = € 160,- p.p.

Opgave via de receptie:
Tel: 0511 - 53 92 23
Deelname is op eigen risico.
15

KAMPEREN
Tarieven

Standaard

1 / 2 personen
3 personen
4 personen
5 personen

€
€
€
€

VAKANTIEHUIZEN CAMPING EN CHALETS

Comfort plus
en Landtong

30,00
37,25
44,50
51,75

Laagseizoen

€ 32,00
€ 39,25
€ 46,50
€ 53,75

€ 20,50
€ 27,75
€ 35,€ 42,25

Hoogseizoen kamperen:

Voorseizoenplaatsen 1 april - 30 juni

Tarieven vakantiehuizen camping

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

€ 655,€ 710,€
57,€ 32,50
€ 195,€
40,€
5,-

9/5 t/m 13/5 - 18/5 t/m 21/5 - 7/7 t/m 25/8
Prijzen zijn incl. caravan, tent, bijzettent, auto, gebruik

Seizoenplaatsen zijn incl. kampeermiddel, auto,

douches en zwembad. Maximaal 1 gezin per plaats.

personen eigen gezin, incl. 50KwH elektriciteit.

Baby’s tot 1 jaar zijn gratis. Tarieven zijn exclusief:

(Afrekening extra verbruik wordt gefactureerd.)

* Toeristenbelasting á € 1,- p.p.p.n.

Bijkomende kosten vakantiehuizen camping:

6-persoons
€ 355,€ 420,€ 450,€ 600,€ 770,€ 600,€ 400,€ 355,€ 385,€ 290,€ 415,€ 415,€ 405,-

8-persoons
€ 460,€ 530,€ 580,€ 705,€ 1005,€ 705,€ 520,€ 460,€ 495,€ 405,€ 525,€ 525,€ 525,-

Seizoenplaatsen 1 april - 30 september

* Reserveringskosten á € 5,- per boeking.

Extra kamperen
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
Camperplaats 2 personen
Groepstarief (scholen en verenigingen) p.p.p.n.

Periode
5 jan – 29 mrt
30 mrt – 6 mei
7 mei – 6 juli
6 juli – 19 juli
20 juli – 16 aug*
17 aug – 30 aug
31 aug – 25 okt
26 okt – 20 dec
21 dec – 7 jan
Paasweekend (30 mrt t/m 3 april)
Hemelvaart (9 mei t/m 14 mei)
Pinksteren (18 mei t/m 22 mei)
Fronleichnam (30 mei t/m 4 juni)

€ 7,25
€ 10,€ 4,€ 15,€ 4,25
€ 4,75
€ 5,50
€ 14,50
€ 8,25

Veld A, Q, Y, HT
Landtong
Overige velden
Toeristenbelasting/ overheidsheffing
Huisdier
Ligplaats boot
2e auto seizoen
Zwembadkaart per persoon

€
€
€
€
€
€
€
€

1860,2115,1785,114,80,270,60,10,-

Seizoenplaatsen zijn incl. kampeermiddel, auto,
personen eigen gezin, incl. 100KwH elektriciteit.

Periode
30 maart - 9 mei
9 mei - 6 juli
6 juli -2 0 juli
20 juli - 17 aug*
17 aug - 31 aug
31 aug - 26 okt
Hemelvaart (9 mei t/m 14 mei)
Pinksteren (18 mei t/m 22 mei)
Fronleichnam (30 mei t/m 4 juni)

prijs per week
€ 310,€ 350,€ 475,€ 595,€ 475,€ 350,€ 330,€ 330,€ 320,-

* Alleen verhuur per week

Naseizoenplaatsen
1 september - 30 september

Paasweekend (30/3 t/m 2/4): 4 nachten

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

€ 75,-

Incl. caravan, auto, elektra en personen eigen gezin
Maandplaats Mei (1/5 - 31/5)

€ 450,-

Maandplaats Juni (1/6 - 30/6):

€ 350,-

Weekendprijs: 60% van de weekprijs

13 nachten standaard plaats

€ 390,-

13 nachten comfort (plus) en landtong:

€ 410,-

Reservering kampeerplaatsen

Trailers en boten
Wanneer u een (voor)seizoenplaats heeft, kunt u uw trailer,
tegen een vergoeding, bij ons in de zomerstalling zetten.
Informeer bij de receptie. Wanneer uw verblijf korter is (1
tot 4 weken) kan de trailer op het campingterrein staan.
Informeer op de receptie waar dit kan. Bij de receptie
dient u een sticker op te halen voor uw ligplaatsnummer.

In het hoogseizoen (schoolvakantie) is de minimale
reserveringsperiode per plaats 1 week m.u.v. de standaard
plaatsen (7 dagen per week aankomst en vertrek).De wisseldagen
zijn op vrijdag en zaterdag voor de overige plaatsen.
Voorwaarden:.
• Onder eigen gezin verstaan wij: thuiswonende kinderen onder de
21 jaar. De tarieven zijn uitsluitend voor uw eigen gezin. Maken
andere personen of gezinnen gebruik van uw caravan of tent dan
zijn deze het normale kampgeld verschuldigd (p.p.p.n.)
• Tarieven zijn incl. btw
• Betaling 50% bij reservering; 50% 4 weken voor aankomst.
* Er wordt automatisch het annuleringsfonds It Wiid afgesloten
(4% van het totaalbedrag) mits anders overlegd.

•

Reserveringskosten: € 5,- per boeking

•

Automatisch annuleringsfonds “It Wiid”4% van het
totaalbedrag mits anders overlegd

Bijkomende kosten optioneel):
Bedlinnen: 		

1-persoons á

€ 7,-

			

2-persoons á

€ 9,-

Handdoekenpakket:

per stuk 		

€ 4,-

Keukendoekenpakket:

per stuk 		

€ 4,-

Bed opmaken: 		

per stuk

€ 5,-

55+ korting: Buiten het hoogseizoen en schoolvakanties
geven wij 10% korting op de bungalowhuur voor
55-plussers. Dit geldt alleen bij een verblijf van maximaal
2 personen. Vraag naar de voorwaarden bij de receptie.

Voorwaarden

Betaling: 50% bij reservering; 50% vier weken voor aankomst.
Bij de huur van een bungalow is een ligplaats inbegrepen.
Aankomst is vanaf 15:00 uur; Vertrek 10:00 uur. In het hoogseizoen
kunt u alleen van vrijdag tot vrijdag boeken. Bij vertrek laat u de
bungalows op de camping schoon achter. Bij aankomst tekent u
een eenmalige machtiging t.w.v. € 100,-.

ARRANGEMENT
VAKANTIEHUIS MET SLOEP MARIL 5,70
Weekendhuur

De overnachting loopt van ’s middags 12:00 uur tot de volgende
dag 12:00 uur. U kunt kiezen voor een late checkout mits de
plaats het toelaat (vertrek voor 18:00 uur).

Incl. caravan, auto, elektra en personen eigen gezin

•

Midweekprijs: 50% van de weekprijs
€ 280,€ 300,€
19,€ 17,50€
85,-

14 mei 6 juli

Aankomst en vertrek

Hemelvaart/ Pinksteren arrangement (9/5 -22/5):

Toeristenbelasting: € 1,- p.p.p.n.

Prijzen Chalets It Wiid

(Afrekening extra verbruik wordt gefactureerd.)

Kampeerarrangementen

•

Alleenreizende jeugd onder de 21 jaar, zonder ouderlijke
begeleiding, op aanvraag.

31 aug25 okt

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 2 dagen sloep

€ 430,-

€ 400,-

Wetter vakantiehuis incl. 2 dagen sloep

€ 460,-

€ 440,-

8 pers. vakantiehuis/ Wiid incl. 2 dagen sloep

€ 510,-

€ 470,-

Midweekhuur:

14 mei 6 juli

31 aug25 okt

6 pers. vakantiehuis/ Wald incl. 3 dagen sloep

€ 475,-

€ 440,-

Wetter bungalow incl. 3 dagen sloep

€ 495,-

€ 470,-

8 pers. Vakantiehuis/ Wiid incl. 3 dagen sloep

€ 545,-

€ 500,-

LET OP: Bedragen zijn excl.55+ korting of jonge gezinnen korting. Check de voorwaarden op pagina 17 en 18.
Kortingsbedragen staan vermeld op onze website of neem contact op met de receptie.
Bijkomende kosten (verplicht):
Bungalows camping:

€ 5,- reserveringskosten, € 1,- p,.p.p.n. toeristenbelasting

Bungalows Buiternplaats:

€ 25,- reserveringskosten, € 1,- p,.p.p.n. toeristenbelasting, € 60,- eindschoonmaak,
€ 7,- bedlinnen per persoon

16

17

VAKANTIEHUIZEN BUITENPLAATS
Tarieven
Periode

* Korting

5 jan - 29 mrt
30 mrt - 6 mei
7 mei - 6 juli
6 juli - 19 juli
20 juli - 16 aug
17 aug - 30 aug
31 aug - 25 okt
26 okt - 20 dec
21 dec - 7 jan
Paasweekend
(30 mrt t/m 3 april)

Wald

*
*
*

Wetter/
Wald
wellness

Wiid

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:

€ 285,€ 400,€ 440,€ 590,€ 810,€ 575,€ 400,€ 355,€ 400,€ 240,-

€ 330,€ 465,€ 505,€ 650,€ 900,€ 650,€ 465,€ 400,€ 465,€ 270,-

€ 390,€ 510,€ 575,€ 745,€ 1035,€ 745,€ 510,€ 475,€ 510,€ 325,-

Hemelvaart
(9 mei t/m 14 mei)

€ 385,-

€ 425,-

€ 490,-

Handdoekenpakket:

per stuk

€ 4,-

Pinksteren
(18 mei t/m 22 mei)

€ 360,-

€ 405,-

€ 470,-

Keukendoekenpakket:

per stuk 		

€ 4,-

Fronleichnam
(30 mei t/m 4 juni)

€ 385,-

€ 425,-

€ 490,-

Bed opmaken: 		

per stuk

€ 5,-

Aansprakelijkheid

Huisdier:			max. 1 		

€ 5,-

De gasten van It Wiid zijn ten volle aansprakelijk voor

Kinderbed,-stoel 		

€ 3,-

de schade aan eigendommen van deze camping. De

*
*

Bijkomende kosten (optioneel):

per nacht

•

directie is niet aansprakelijk voor beschadiging, zoek

Wiid Wellness woning
Meerprijs per week:

Korting
Prijs Wiid bungalow + € 50,-

Weekendprijs: 60% van de weekprijs

de huurprijs voor gezinnen en senioren (min. één kind

Klachten

t/m 12 jaar of min. 1 persoon van 55 jaar of ouder).

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

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

€ 1,- p.p.p.n.

Schoonmaakkosten:

€ 60,-

Bedlinnen: 		

1-persoons á € 7,-

			

2-persoons á € 9,-

Reserveringskosten:

€ 25,-

de gezinsleden. Doktersverklaring vereist.
•

Voorwaarden

niet tevreden over bent. Wij proberen uw klacht tijdens

Betaling: 50% bij reservering; 50% vier weken voor aankomst.
Bij de huur van een bungalow is een ligplaats inbegrepen.
Aankomst is vanaf 15:00 uur; Vertrek 10:00 uur. In het hoogseizoen
kunt u alleen van vrijdag tot vrijdag boeken. Bij vertrek laat u
de bungalow veegschoon achter. Bij aankomst tekent u een
eenmalige machtiging t.w.v. € 100,-.

uw verblijf op It Wiid op te lossen. U dient uw klacht

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

•

raken en diefstal van eigendommen van gasten.

* 55+ of jonge gezinnenkorting: 20% korting op

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

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

•

Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.

•

Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor
aanwezigheid gewenst is.

•

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.
•

Niet toegestaan

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar
genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal

•

Brommers, scooters op het terrein

in overleg met de reserverende getracht worden

Automatisch annuleringsfonds “It Wiid”:

•

Radio en TV hoorbaar

een passende regeling te treffen.

4% van het totaalbedrag

•

Vecht- en bewakingshonden

•

Honden van bezoekers (ongeacht soort)

NB: De woningen op de Buitenplaats zijn particulier

•

Auto bij caravan of tent op het veld

bezit. Daardoor kan de inrichting van de woningen

•

Partytenten en trampolines

automatisch mits anders afgesproken. Wilt u hier

anders zijn dan de standaard inrichting. Wanneer

•

Vuurkorven

geen gebruik van maken dan kunt u het bedrag

u online boekt, kunt u na stap 1 per bungalow de

•

Kermis/ partyverlichting

voor annuleringskosten van de aanbetaling

•

De annuleringsverzekering is geldig tot de dag van
aankomst.

•

Deelname aan het annuleringsfonds gebeurt

inrichting bekijken (Button: ‘Kies zelf uw kampeerplaats

aftrekken. De kosten van deelname bedragen

of vakantiehuis’) of u neemt contact op met de receptie.

4% over het totaal verschuldigde bedrag van de
gehuurde objecten.
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Koaidyk 10, 9264 TP Eernewoude
Tel: 0511 - 539 223 • info@wiid.nl • www.wiid.nl
Bezoek ook ons zusterbedrijf: www.kuilart.nl
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