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Algemene Voorwaarden & huisregels voor het 
gebruik van de camping 2022  
 
Landgoed 
We gaan zorgvuldig met ons landgoed om en vragen onze gasten om dat ook te doen. Iedereen 
is welkom tussen zonsopgang en zonsondergang, mits je rekening houdt met onze regels en 
respect hebt voor het landgoed. 

Ons landgoed is een boerenbedrijf met boomgaarden. Om het landgoed te onderhouden is het 
af en toe noodzakelijk om gedurende de nacht werkzaamheden te verrichten. Ook de 
omringende boeren verrichten soms in de nacht en ’s morgens vroeg werkzaamheden.  

Wij vragen onze kampeergasten om het rustig te houden. Houd rekening met de andere 
campinggasten en de bewoners op het landgoed. Het is tenslotte een natuurcamping. 

Honden 
Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. In de Fruitloods en in de speeltuin zijn honden niet 
welkom.  
 
De Camping:  
De Olmenhorst camping beschikt over plekken voor campers, caravans en tenten. 

Het is een eenvoudige camping. Het  sanitair bestaat uit een eenvoudige toiletwagen met 1 
wasbak. Er is geen stroom en geen wifi op de camping beschikbaar.   

Tarieven per nacht:(incl. BTW) 

• € 17,50 voor camper of auto + caravan/ tent/vouwwagen ( incl. 2 personen) 
• € 7,50 voor een kleine 1 persoonstent op de gereserveerde plek  
• € 3,00 per persoon extra (kinderen t/m 4 jaar gratis) 
• € 0,50 eventueel huisdier 
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Regels: 

• Het maken van een open vuur of gebruiken van een eigen BBQ is niet toegestaan. 
• Wij vragen stilte vanaf 23:00 uur. Bij overtreding brengen wij een boete van € 300,- in 

rekening. 
• Muziek is absoluut niet toegestaan. 
• Landgoed de Olmenhorst is niet aansprakelijk voor schade, letsel en of diefstal tijdens 

het verblijf. 
• We vragen kampeerders met respect met het landgoed, de bewoners en de 

boomgaarden om te gaan. 
• In de nacht is het niet toegestaan de boomgaarden te betreden. 
• Het is niet altijd toegestaan om over het gras te rijden. Afhankelijk van het weer wijzen 

wij plekken toe. 
• Laat de plek schoon achter. 

Reserveren 

Via het onderstaande formulier kan je tot 5 werkdagen vooraf een kampeerplek reserveren. 
Voor reserveren op korter termijn, vragen wij je contact met ons op te nemen, 
via info@olmenhorst.nl 

We nemen jouw  reserveringsverzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Je ontvangt van ons 
altijd een automatische bevestiging per e-mail. 

• Wij hebben 15 camper/ kampeerplekken. 
•  Inchecken mag vanaf 13:00 uur. 
• Vertrek uiterlijk 12:00 uur. 
• Voor meer informatie bel naar: 0252 413165 of mail naar info@olmenhorst.nl 
• Tijdens de Zelfpluk van 9 september – 31 oktober is ons kampeerterrein gesloten 

Slaap lekker en geniet van het landgoed. 
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