SVR Camping ‘Het Achterhuis’
In het hart van de Betuwe!
Tarieven 2019
PER OVERNACHTING:
€
€
€
€
€
€
€
€

6,00
3,00
8,00
5,00
2,00
1,25
1,00
1,00

Per persoon, SVR-lid
Kind(eren) t/m 11 jaar SVR-lid
Per persoon, geen SVR-lid
Kind(eren) t/m 11 jaar geen SVR-lid
Elektriciteit 6 ampère
Toeristenbelasting pp
Gebruik koelkast
Extra klein bijzettentje

De prijs per persoon is inclusief: kampeerplek, kampeermiddel, douche,
milieuheffing en WIFI en 9% BTW
PRIJSINDICATIE:
Twee personen met kampeermiddel en stroom : € 16,50 per overnachting,
alles inbegrepen.
Bij het reserveren van 3 plaatsen of meer vragen wij u een aanbetaling te doen
van 30%. Annuleren is kosteloos mogelijk minimaal 6 dagen van tevoren anders
wordt de aanbetaling niet geretourneerd.
Hebt u suggesties om het verblijf op onze camping nog prettiger te maken of is er
iets niet naar wens, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Wij kunnen dan
bekijken wat we met uw opmerkingen kunnen doen.

Wij zijn aangesloten bij ‘Vrienden op de fiets’.

Er is een logeerkamer beschikbaar voor € 45,- voor 2 personen met ontbijt per
nacht.

Wat heeft deze kleine camping te bieden?
Onze minicamping ligt in de Betuwe achter een oude boerderij en heeft maximaal
10 staanplaatsen. We hebben geen boerenbedrijf maar wel kippen,
scharreleieren, schapen en geiten. Voor jonge kinderen is er een zandbak,
schommels en een boomhut.
Kampeerders genieten in de pruimenboomgaard van de rust, zowel in de zon als
in de schaduw. Bij slecht weer kunt u gezellig in de schuur rond de grote schouw
zitten. Stookhout is aanwezig.
De sanitaire voorzieningen bevinden zich in een aparte ruimte van de schuur en
bestaan uit toiletten, wastafels, 2 douches (geen muntjes) en een aanrecht met
koud en warm water. Koelkast en centrifuge zijn ook te gebruiken.
De sfeer van de camping is rustig en gemoedelijk.
De camping grenst aan een kleine basisschool.
Deze camping is aangesloten bij de Stichting Vrije Recreatie nr.1105037.
Alex en Carla van Schaik-van Beek
Achterstraat 9
4032 NN Ommeren
Tel: 0344 - 602959
06- 810 928 36
E-mail: reserveer@campinghetachterhuis.nl
Website: www.campinghetachterhuis.nl
SVR Camping Het Achterhuis

Omgeving
Buiten ons terrein kunt u prima wandelen. Op 10 minuten afstand ligt een klein
bos van een voormalig ‘buiten’ en het streekmuseum over de cultuurhistorie van
dit deel van de Betuwe.
Met de fiets zijn er zeer gevarieerde tochten te maken in het Betuwse polderland,
over dijken, tussen boomgaarden, naar oude stadjes of via een van de
veerponten over de Rijn naar de bossen op de Utrechtse heuvelrug. Fietsroutes
zijn beschikbaar.
Er is zwemwater vanaf 4 km afstand. Vissen kunt u op 2 km afstand in de Linge
(met visvergunning) en tegen betaling bij een forellenkwekerij. U kunt kanoën op
de Linge. Dichtbij vindt u Ouwehands Dierenpark te Rhenen en diverse
historische stadjes zoals Tiel, Buren, Culemborg en Amerongen.

Routebeschrijving
Onze camping ligt ten zuiden van de provinciale weg N320 tussen
Kesteren en Culemborg.
• Vanuit Kesteren passeert u de rotonde bij Lienden. Bij de volgende rotonde
gaat u linksaf. De eerste weg links is de Achterstraat en achter de boerderij
rechts ligt de camping. Er staat een SVR bord bij de oprit.
• Vanaf de A2 neemt u de afslag Culemborg .Na ongeveer 23 km, bij het
ANWB-bord ‘Ommeren’, gaat u nog rechtdoor. Hierna volgt een rotonde waar
u rechtsaf gaat. De eerste weg links is de Achterstraat. Tweede boerderij aan
rechterhand.
• Via de A15 Rotterdam-Nijmegen neemt u afslag 33, Tiel en volgt dan linksaf
richting Maurik/Amerongen. U gaat steeds rechtdoor, bij de 2e rotonde: gaat u
rechtsaf richting Kesteren. Volg nu de beschrijving vanaf afslag Culemborg.

Reglement
Om het op de SVR-camping prettig te houden zijn enige regels noodzakelijk.
HONDEN: in overleg.
AUTO’S :

worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats.

GASTEN :

Overnachtende bezoekers betalen het normale tarief per persoon per

nacht.
FIETSEN: kunt u in de schuur, droog, wegzetten en eventueel opladen.
ONDERVERHUUR:

van grond, tent of caravan of het beschikbaar stellen daarvan
aan vrienden of bekenden mag uitsluitend na overleg met de beheerders.
AANSPRAKELIJKHEID:

voor verzekering van bijv. uw tent of caravan tegen storm,
brand, diefstal, e.d. dient u zelf zorg te dragen. Mocht u onverhoopt schade aan
onze eigendommen veroorzaken, dan gaan wij er van uit die schade te kunnen
verhalen op uw WA-verzekering.
Anderzijds vrijwaren wij ons van claims over schade aan uw eigendommen die
zijn opgelopen bij ons op het terrein, u staat er voor eigen risico.

