
Wij zijn alle dagen van het jaar geopend en 
hanteren de volgende openingstijden:

Hoogseizoen
10.00 – 12.00 uur 
(zondag van 11.00 – 12.00 uur)

14.00 – 16.30 uur

Buiten het hoogseizoen hebben we aangepaste 
tijden. Wij verwijzen u hiervoor graag door naar 
de receptie.

Campingbeheerder: 
05 22 44 16 26
Huisartsenpraktijk de Wijk: 
05 22 44 18 16
Huisartsenpost Meppel (bij ziekenhuis):
09 00 11 20 11 2
Tandarts de Wijk:
05 22 44 21 21
Dierenartspraktijk Staphorst:
05 22 46 29 29
Politie alarmnummer:
09 00 88 44

Als u een ambulance nodig heeft belt u 112. 
Waarschuw ook de campingbeheerder.

Openingstijden receptie Algemene telefoonnummers

Feest voor de kinderen,
Weldadige rust voor u.

Bezoensweg 5
7955 PT IJhorst
Telefoon: 0522-441626
info@devossenburcht.nl
www.devossenburcht.nl Telefoon: 0522 44 16 26

Informatieboekje



Aankomst en vertrek
Vanaf 13.00 uur kunt u bij ons inchecken voor uw 
verblijf op de camping. Op de dag van vertrek 
dient de plek voor 12.00 uur leeg te zijn. 
Voor de staphorster huisjes, trekkershutten, 
tenthuizen en stacaravans kunt u om 15.00 uur 
inchecken en dient u voor 11.00 uur uit te checken. 

Parkeren / Slagboom
Afhankelijk van uw type verblijf krijgt u een 
slagboompas of muntjes voor het openen van de 
poort. Er moet een half uur tussen zitten bij het in 
en uit rijden van de poort. Als u de caravan/tent op 
de plaats heeft staan verzoeken wij u de auto op de 
parkeerplaats te plaatsen. 

U kunt ook gebruik maken van de bagagekarretjes 
(€ 2,00 borg) om uw spullen te vervoeren. 
De slagboom is gesloten van 23.00 uur tot 8.00 
uur.

Bij noodgevallen: 0522 44 16 26.

Broodjes service
Het hele jaar door kunt u 7 dagen per week 
gebruik maken van onze broodjes service. Bij de 
receptie en kantine kunt u bestellijsten ophalen en 
inleveren. De broodjes worden omstreeks 8.30 uur 
bij u op de plek afgeleverd.

Nachtrust periode
Tussen 23.00 uur en 8.00 uur verzoeken wij u om 
een ander niet tot last te zijn.
Brandveiligheid
Op het terrein zijn vuurkorven, terrashaarden, 
houtkachels e.d. verboden.

Wasserette
Wij beschikken over een wasserette die 24 uur per 
dag geopend is. Muntjes voor wassen (€ 4,50) en 
drogen (€ 3,-) zijn verkrijgbaar bij de receptie of in 
de kantine.

Supermarkten
De Wijk: Coop (1,9 km)
Staphorst: Boni, Poiesz, Aldi en Lidl (6,4 km)

Pinautomaat
Het is mogelijk om ( tijdens openingstijden)  te 
pinnen bij de receptie of in de kantine. 

Verkrijgbaar bij de receptie
Voor uw krant, ansichtkaarten, vergeten 
boodschappen en streekproducten kunt u terecht 
bij de receptie. Ook vindt u bij de receptie vele 
brochures van uitjes en bezienswaardigheden in 
de omgeving. Tevens hebben we een eigen fiets- 
en wandelknooppuntenkaart te koop met mooie 
routes in de omgeving.

Informatie

-  Gedraagt u zich zodanig dat u niemand  
 overlast bezorgt. Gun uzelf en uw mede
 gasten de gelegenheid van de vakantie te   
 genieten.
-  Deponeer uw huisvuil, glas en papier in de   
 daarvoor bestemde vuilcontainers.
-  Wij hebben een perscontainer voor het   
 huisvuil.
 Deze werkt als volgt; hou de sep-card voor
 het  desbetreffende vakje. Doe het deurtje
 open en gooi er één vuilniszak in. Doe daarna  
 het  deurtje weer dicht.
-  Bij verlies van uw slagboomkaart wordt er
 € 35,- borg in rekening gebracht.
-  Bij verlies van uw sepcard
  wordt er € 15,- borg in rekening gebracht.


