Meest gestelde vragen (FAQ)
Wat is de aankomst- of vertrekdag bij 't Beloofde Land?
Op zondag zijn wij gesloten. Aankomen en vertrekken is dan niet mogelijk (m.u.v. de
zondag na Hemelvaartsdag). Kun je niet op zaterdag aankomen dan kunnen jullie op
maandag inchecken vanaf 10:00 uur. Tijdens de zomervakantie (rond de bouwvak)
hebben wij zaterdag als vaste aankomst- en vertrekdag. Het is dan alleen mogelijk
om hele weken van zaterdag t/m zaterdag te reserveren. In de andere
schoolvakanties kun je ook een kortere periode komen.
Wanneer mag ik aankomen en wanneer moet ik uiterlijk vertrekken?
Wanneer je een accommodatie hebt gehuurd kun je aankomen vanaf 15:00 uur en vertrekken tot
11:00 uur. Heb je een kampeerplaats gereserveerd dan kun je terecht vanaf 13:00 uur en vertrekken
is dan mogelijk tot 12:00 uur.
Wat is het verschil tussen een standaard-, standaard plus of comfort kampeerplaats?
Een uitgebreide omschrijving van onze kampeerplaatsen vind je hier.
Is er WiFi op de camping?
Ja, wij bieden gratis WiFi aan.
Kan ik mijn auto bij mijn kampeerplaats of accommodatie plaatsen?
Nee, wij zijn een autovrije camping. Er is voldoende parkeergelegenheid net buiten de camping. Je
mag de auto uiteraard bij eerste aankomst en laatste vertrek bij de accommodatie op kampeerplaats
zetten. Tijdens het verblijf wordt de auto niet toegelaten op de camping. Wel bieden wij
bolderkarren aan waarmee je bijvoorbeeld de boodschappen kunt vervoeren. Voor onze
arrangementen geld dat de auto alleen op het terrein mag met het ophalen en plaatsen van de
caravan.
Wordt er een aanbetaling verwacht?
Ja, wij verwachten een aanbetaling van 25% binnen veertien dagen. Voor accommodaties geld dat
het volledige bedrag veertien dagen voor aankomst op onze bankrekening moet staan. Kampeerders
mogen het restantbedrag bij aankomst betalen. Er is een mogelijkheid om bij ons te pinnen.
Mag ik mijn huisdier meenemen?
Huisdieren zijn mits aangelijnd en in overleg toegestaan op onze camping. Om de staat van onze
accommodaties in orde te houden, en om het toegankelijk te houden voor personen met een allergie
zijn huisdieren in accommodaties niet toegestaan. Wil je toch graag met je huisdier op vakantie? Dan
kun je een luxe stacaravan type D reserveren (schoonmaak verplicht a € 75,-). We gaan er vanuit dat
het huisdier in een (zelf meegenomen) bench verblijft.
Welke extra's kan ik reserveren?
Jullie kunnen bij ons bedlinnen, een kinderstoel, campingbedje, fiets en kinderzitje huren. Je kunt
deze extra's telefonisch, online of ter plekke reserveren. Ook zijn er op locatie skelters te huur.
Vanaf welke leeftijd mag ik zelfstandig kamperen?
Op het Beloofde Land mag je zelfstandig kamperen vanaf 16 jaar e.o. Gaat er een volwassene mee
van 18 jaar of ouder dan mogen er ook jongeren mee van 15 jaar of jonger.

Wanneer wordt er een programma georganiseerd?
Wij organiseren een programma tijdens de meivakantie (landelijke), Pinksteren- en
Hemelvaartsweekend, de zomervakantie en de herfstvakantie. Op onze prijslijst vind je de exacte
data. Tijdens het laagseizoen is er geen animatieteam aanwezig maar organiseren wij wel zo nu en
dan een activiteit.
Accommodatie huren op het Beloofde Land
Mag ik een accommodatie voor één nacht reserveren?
Wij verhuren onze accommodaties buiten de schoolvakanties alleen voor 3 nachten of langer. Tijdens
en rond de bouwvak verhuren wij onze accommodaties voor hele weken van zaterdag t/m zaterdag.
Is er beddengoed in de accommodaties aanwezig?
In onze accommodaties vind je een kussen en een dekbed op ieder bed. In onze tenten (Safaritent,
Tipitent en Kampeerbungalow) ligt een kussen. Je dient in deze accommodaties zelf te zorgen voor
dekens. Linnengoed is te huur, je kunt dit direct reserveren of later contact met ons opnemen om de
linnensets alsnog te reserveren.
Wordt mijn accommodatie schoongemaakt?
Nee, we gaan er vanuit dat je de accommodatie schoon achterlaat. Het is mogelijk om de
accommodatie door ons schoon te laten maken. Wil je gebruik maken van deze service dan horen wij
dat graag een aantal weken voor aankomst. Ben je dit vergeten door te geven? Informeer er dan
naar bij één van onze receptie medewerkers.
Zijn er accommodaties waar gerookt mag worden?
Nee, al onze accommodaties zijn rookvrij.
Tijdens het verblijf
Er komen mensen op bezoek, is dit mogelijk en wat zijn de kosten?
Jullie kunnen kosteloos bezoek ontvangen op onze camping. Maken dag gasten gebruik van het
zwembad dan betalen zij € 2,50 p.p. Een overnachting van een logee kost het ‘extra persoonstarief’
op onze prijslijst plus de toeristenbelasting.
Is het mogelijk later te vertrekken?
Het is mogelijk om het vertrek uit te stellen tot 17:00 uur wanneer de kampeerplaats of
accommodatie beschikbaar is. De extra kosten zijn € 7,50 voor een kampeerplaats en € 15,00 voor
een accommodatie. Om van deze dienst gebruik te maken ga je tijdens het verblijf naar de receptie.
Wat zijn de kosten voor de wasmachine en droger?
Onze wasmachinemunten kosten € 5,00, de kosten voor het gebruik van de droger zijn per 10
minuten € 0,50. Wasmiddel wordt automatisch gedoseerd. Om een volledig droge was te krijgen
heeft u 30 minuten nodig. Op onze receptie zijn de wasmunten verkrijgbaar, onze droger werkt op
geldmunten.
Wanneer is het koopavond in Voorthuizen?
Op vrijdag is het koopavond in Voorthuizen, Barneveld & Putten. De winkels zijn dan geopend tot
21:00 uur.

Mag ik een BBQ of vuurkorf gebruiken?
BBQen is toegestaan het gebruiken van een vuurkorf is van overheidswege niet toegestaan.
Hoe werkt de campingkaart?
Verblijf je op camping Beloofde Land dan ontvang je bij aankomst twee
douchekaarten met een tegoed van 7,50 euro per kaart. Een kaart is 5 euro borg
waard. Er is een mogelijkheid om een extra kaart aan te vragen. Ook kun je het
tegoed opwaarderen bij de receptie.
Verblijf je in een tent (Kampeerbungalow, Tipi of Safaritent) of in stacaravan type
B? Dan ontvangt je twee kaarten met een tegoed van 10 euro per week.
Je steekt de kaart in de kaarthouder, zodra de kaart in de houder zit gaat de
douche aan. Je ziet het tegoed op het display in euro aftellen (zie afbeelding).
Bij verlies van de douchekaart ben je helaas het resterende bedrag en de borg van
de kaart kwijt. Wij hebben dan geen mogelijkheid meer om het resterend tegoed
op de kaart te bekijken.
Waarom maken jullie gebruik van een campingkaart?
In het verleden werd er veel misbruik gemaakt van onze douches door kinderen en jeugd.
Bijvoorbeeld: extreem lang douchen of het aanzetten van meerdere douches. Het toiletgebouw werd
hierdoor onnodig vervuilt.
De activiteitenpas
Doe jij ook gezellig mee aan onze sport- en spelactiviteiten? Schaf dan je eigen activiteitenpas aan
voor € 5,- per persoon per verblijf. Je mag dan meedoen met alle sport en spel activiteiten. Ook mag
je voor € 1,- naar de concerten en voorstellingen die we organiseren. Zonder de pas kun je natuurlijk
wel meedoen met de kinder-, jeugdclubs, sing-in, bijbelstudies en de dropping. Dagje op bezoek?
Koop dan een dagkaart voor € 3,-.

