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DEEN 
Harderwijk!



Beste gast,
 
Wij presenteren u hierbij het recreatieprogramma 2020  
vol met activiteiten voor elke leeftijd! 

Wij hopen u bij veel activiteiten te mogen ontmoeten  
en wensen u verder heel veel recreatieplezier!
 
Met vriendelijke groet,
Team Camping de Konijnenberg Harderwijk

Openingstijden Receptie:
Dagelijks geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur,  
in juli en augustus geopend van 9.00 uur tot 20.00 uur

WELKOM OP CAMPING
DE KONIJNENBERG!



1 SLAGBOOM
• Voor het bedienen van de slagboom hebben wij uw  

kenteken nodig.  
• Wij moeten voor de gemeente een nachtregister  

bijhouden (voor de toeristenbelasting). De computer 
registreert of u op de camping bent of niet. 

• De slagboominstallatie is in principe 24 uur per dag in 
werking.

2 BEZOEKERS
• Bezoekers zijn bij ons van harte welkom. Wilt u hun  

vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen.
• Overnachtende bezoekers dienen zich bij de receptie te 

melden in verband met opname in ons nachtregister en 
het betalen van het overnachtingstarief en toeristenbe-
lasting.

3 VERKEER
• Op ons terrein is het Wegen verkeersreglement van  

toepassing. 
• Vermijdt het rijden met uw auto/motor/scooter op de 

camping zoveel mogelijk. Laat de auto/motor/scooter 
staan wanneer u naar de kantine of op visite gaat. Gasten 
die moeilijk ter been zijn , mogen uiteraard wel gebruik 
maken van de auto, mits er zeer langzaam wordt gereden.

• Auto’s motoren en scooters dienen op het terrein stap-
voets te rijden: max 5 km/uur. Denk aan onze kinderen !!!

• Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is geen gemotoriseerd 
verkeer toegestaan.

• Met oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en 
de hoofdingang altijd autovrij gehouden te worden voor 
ambulance, brandweer enz.

• Aanhangers en boottrailers mogen niet op de camping 
gestald worden.

• Er is maximaal 1 auto toegestaan op uw plaats. Kunt u 
uw auto niet op uw perceel parkeren, dient u deze op de 
parkeerplaats te zetten. Dus niet op lege jaarplaatsen!

4 GELUIDSOVERLAST
• Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstru-

menten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebrui-
ken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten.

• Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt bij ons een nachtrust 
periode. Dit betekent dat er een rijverbod is voor gemo-
toriseerd verkeer. In die periode is het dus ook niet toege-
staan om lawaai te maken.

• Wilt u uw autoportieren zachtjes sluiten.
• Klachten over geluidsoverlast kunt u melden op kantoor 

tijdens kantooruren.

Hartelijk welkom op de Camping de Konijnenberg te Harderwijk. Om iedereen een prettig verblijf te garanderen, is het nodig dat 
er een aantal afspraken worden gemaakt. Houdt u daarom rekening met de volgende gedragsregels. 

GEDRAGSREGELS



5 VUILAFVOER
• U vindt de huisvuilcontainers in de milieustraat, er zij con-

tainers voor huisvuil, papier en karton en glas
• De openingstijden van de milieustraat zijn voor afval in 

vuilniszakken van 1 april t/m 31 oktober op maandag en 
woensdag van 17.00 tot 17.30 uur. Zaterdag geopend van 
12.00 tot 13.00 uur. Zondag 12.00 tot 12.30 uur. 

• Iedere gast dient zijn plaats vrij te houden van afval. En 
zijn tuin en terras te onderhouden.

• Lege jaarplaatsen zijn geen verzamelplaats voor afval, en 
op het deponeren van afval in de bossen staan flinke boe-
tes.

6 GEBRUIK SANITAIRE VOORZIENINGEN
• Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk 

gehouden. Werkt u eraan mee dat het zo blijft.
• Kleine kinderen mogen slechts onder begeleiding van 

een volwassene gebruik maken van onze sanitaire voor-
zieningen.

• Wilt u er op letten dat de sanitaire gebouwen geen speel-
plaats worden voor kinderen.

• Het toiletgebouw is geopend van 1 april t/m 31 oktober.

7 GEBRUIK WASSERETTE 
• Onze wasserette is het gehele jaar elke dag geopend van 

08.00 uur tot 21.00 uur.
• Speciaal waspoeder en munten voor de wasmachines zijn 

tegen betaling te verkrijgen in de kantine. 
• De droogtrommels werken op € 1,- munten.

8 ZWEMBAD
• De diepte van het zwembad is 1.40 meter.
• De EHBO-trommel bevindt zich in het kantoor.
• Er wordt in de drukste periodes toezicht op het zwembad 

uitgeoefend. Toch vragen wij u ook op elkaar, en vooral 
de kinderen te letten.

• Kinderen zonder zwemdiploma mogen enkel onder toe-
zicht van een volwassene en met zwembandjes in en bij 
het zwembad.

• In het zwembad is duiken niet toegestaan.

9 HUISDIEREN
• Huisdieren zijn welkom op ons terrein.(max 2)
• Uw hond en/of kat dient te zijn ingeënt tegen hondsdol-

heid (rabiës). 
• Uw huisdier dient aangelijnd te zijn.
• U moet uw hond buiten ons terrein uitlaten.

10 GEBRUIK WATER, ELEKTRA EN GAS
• Water en elektra zijn duur. Wees er zuinig mee!
• Voor het stroomgebruik beschikt u over een aansluiting 

van 6 ampère.
• Stroomstoringen s.v.p. niet telefonisch doorgeven, maar 

op het kantoor komen melden.
• Stroomstoringen door eigen schuld wordt e 5.00 in  

rekening gebracht. 
• De camping stelt zich niet aansprakelijk voor gelden  

(financiële) schade door stroomstoringen.
• Gasflessen behoren goedgekeurd te zijn door het stoom-

wezen, en mogen alleen gevuld zijn met propaan/butaan. 
De leidingen behoren jaarlijks te worden gecontroleerd 
op mankementen. Zet de gasfles niet bij brandgevaarlijke 
stoffen. Het gebruik van autogas is ten strengste verboden.



Uniek in

BOEKHORSTLAAN 1 

HARDERWIJK • 085-0645246
KLIMBOSHARDERWIJK.NL

Nederland!

ROLLERCOASTER ZIPLINE

FREE FALL VAN 16 METER

DUO-ZIPLINE

5 KLIMPARCOURSEN

Verkoop chalets 
stacaravans en 
bungalows!
• Nieuwbouw chalets en stacaravans 

• Gebruikte chalets en stacaravans
• Aanbod van lege kavels op parken
• Inruil stacaravan, chalet, auto, motor, boot enz.

Ook voor Inkoop van uw stacaravan of chalet!

Meer info via Rob Kuiper  0226 - 74 52 62  www.kuipercaravans.nl

Ruime keus uit voorraad leverbaar

Nederland heeft zo veel moois!

Echt weg
in Nederland!

Pannenkoekenhuis en speelparkPannenkoekenhuis en speelpark

Hans & Grietje
Sternweg 2a - Zeewolde
Tel. 0320 - 268 294

RESERVEREN?
www.HansEnGrietjeZeewolde.nl



11 BALSPELEN
• Op ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel.  

Wij verzoeken u van het officiële sportveld gebruik te 
maken. En geen werp- of balspelen tussen de caravans  
en tenten te beoefenen.

12 BRANDVEILIGHEID
• Om brandgevaar te voorkomen is het verboden open 

vuur aan te leggen.
• Zorg altijd voor een emmer water of brandblusapparaat 

naast de barbecue.
• Houdt met barbecueën rekening met de windrichting, 

zodat u uw buren niet hindert.
• Er mag alleen met een gas barbecue worden  

gebarbecued.
• Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
• In geval van nood hangen er op verschillende locaties 

brandblussers.
• Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. 

De gevolgen kunnen desastreus zijn.

13 POST EN TELEFOON
• Telefoonberichten en poststukken die voor u binnenko-

men liggen in het postvak.
• Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk 

bij u bezorgd.

14 KLACHTEN
• Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid 

zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch klachten 
hebben. Meldt ze zo spoedig mogelijk en wij zullen  
proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen.

15 SANCTIE
• Indien u één van onze regels niet naleeft, zullen wij u een 

waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor aan geeft, 
kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kun-
nen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang 
tot ons terrein ontzeggen. 

Alarmnummer 112 daar redt je levens mee !!!

Huisarts  
Dr. Runhaar  tel. 0341-412481

Tandarts  
Tandartsenpraktijk Touwbaan tel. 0341410039

Apotheek  
Tweelingstad Boerhavelaan 14 tel. 0341-414341

Ziekenhuis  
St. Jansdal ziekenhuis tel.0341-463911
Weth. Jansenlaan 90 Harderwijk

Huisartsenpost 
0900-3410341 (vooraf altijd bellen)

Politie  
0900-8844

Dierenarts  
Animal care, Goede Reede 3, 3845 MD Harderwijk,
Tel. 0341 - 351235

Taxi  
Bochove tel. 0341-412424

Bij calamiteiten altijd één van de medewerkers 
waarschuwen!

ADRESSEN



Tonselsedreef 349, Harderwijk
Ma. t/m Wo.  08.00 - 20.00 uur
Do. en Vr.  08.00 - 21.00 uur
Zaterdag  08.00 - 20.00 uur
Zondag  12.00 - 18.00 uur

VOORDELIG 
OP VAKANTIE
Er is altijd een ALDI in de buurt.

aldi.nl

natuurlijknatuurlijk
Gelderland.



Ontdek de prachtige natuur van de Veluwe, de  
veluwe heeft de mooiste fietsgebieden van Nederland. 
Een aantal prachtige fietsplekjes in de omgeving zijn  
bijvoorbeeld het Solsche Gat, het onderduikers hol bij  
drie, de Ermeloose heide en het kasteel Staverden in  
het kleinste stadje van Nederland.

Per boeking krijgt u een Fietskaart plus plattegrond van 
Harderwijk mee.

Prijslijst fietsverhuur:
   Prijs per dag   Prijs per week
Heren/Dames fiets €   9.00  €   54.00
Electrische fiets  € 26.00  € 156.00
Kinderfiets  €   7.00  €   42.00
Kinderzitje  €   2.00  €   10.00
 
*Legitimatie verplicht  

*Betaling dient vooruit gedaan te worden.

Veel plezier en geniet van de omgeving SNACKBAR
HET KONIJNTJE:

Zomerseizoen elke dag open van
11.00 uur tot 21.30 uur en buiten het

zomerseizoen van 12.00 uur tot 20.00 uur.

 
RESTAURANT:

Ieder weekend vanaf 
01-04-2018 t/m 01-10-2018 

geopend van 17.00 uur t/m 21.00 uur.

FIETSVERHUUR 
OP DE VELUWE

SNACKBAR & 
RESTAURANT
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Knutseltips:  

• Het is niet verstandig om je beste kleding aan te doen met het 
knutselen. Wij werken in de kidsclub met lijm, verf en scharen.  

• Wij gebruiken graag legen potjes, wc- rollen, keukenrollen, eier-dozen, 
blikjes, kranten, tijdschriften, kurken en ga zo maar door. Hier maken 
wij samen met de kinderen de mooiste creaties van! Bewaart u deze 
materialen voor ons? U mag ze bij het animatieteam afgeven.  

Informatie: 

• Bij sommige activiteiten is er een bepaald aantal deelnemers nodig. 
Wanneer dit niet het geval is, zullen wij de activiteit aanpassen naar een 
variant die mogelijk is met het aantal deelnemers dat er op dat moment 
is. Geef je dus op voor een activiteit wanneer dit gevraagd wordt!  

• Op zondag is het animatieteam een dagje vrij en zijn er geen 
activiteiten.  

• LET OP; het animatieteam is geen oppas voor de kinderen. Houdt u 
daarom rekening met de begin- en eindtijd van de activiteit. De 
activiteiten duren ongeveer een uur.  

• We verzamelen voor alle activiteiten bij de kidsclub, tenzij anders 
aangegeven!  

• Bij slecht weer zorgen wij altijd voor een vervangende (binnen) 
activiteit!  

 

Legenda 

 

Knutselen 
Elke dag maken we een mooie creatie. Wij vragen kinderen 
die jonger zijn dan 4 jaar één van hun ouders mee te nemen. 
 

 

Spel 
We spelen een leuk spel, geschikt voor alle leeftijden!  

 

Sportactiviteit 
Tijdens deze activiteit gaan we lekker sporten! Vergeet 
daarom niet je sportkleding en sportschoenen aan te doen! 
 

 

Actief 
Tijdens deze activiteiten gaan we actieve spelvormen doen, 
waarbij sportieve kleding en schoenen handig is! 
 

 

 

Zwembad 
Deze activiteit vindt plaats in het zwembad. Bij deze activiteit 
is begeleiding van een volwassen persoon en een 
zwemdiploma A verplicht.  

  

Animatieprogramma’s  

Het Partycentrum 

Ook het partycentrum organiseert allerlei té gekke activiteiten! Kijk 
voor een overzicht van de activiteiten buiten de vakantieperioden op 
de laatste pagina van het programma.  

Houdt de informatieborden goed in de gaten voor wekelijkse 
activiteiten! 

 

 

  

  

 

 

  

 Zaterdag  
11 april 

Zondag  
12 april 

1e Paasdag 

Maandag  
13 april 

2e Paasdag 

10.00 uur 
Knutselen 

Kidsclub 
versieren 

Ben jij vandaag ook 
voor het 
eerst?  

Paasmandje 
vlechten 

We knutselen 
Paashazen!  

15.00 uur 
 

Wie ben ik en 
wie ben jij?  

We maken 
er een leuk 

spelletje van!  

Paaseieren 
zoeken 

Neem je jouw 
mandje mee?  

Maffe 
estafettes 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret 

Het treintje rijdt 
nog een laatste 

rondje!  
Ga jij ook mee?  

20.00 uur 

Familie voetbal 
toernooi  

Neem je vader, 
moeder, opa, oma, 
broers en 

zussen mee!  

Chill time!  
12+  

Pasen 
Zaterdag 11 april tot en met maandag 13 april  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ben jij 18 jaar of ouder en vindt je het leuk om ons te helpen? Meldt je dan bij het animatieteam!  

  

 

 

 

Donderdag 
21 mei 

Hemelvaartsdag 

Vrijdag 
22 mei 

Zaterdag 
23 mei 

Zondag 
24 mei 

10.00 uur 
Knutselen Kinderkookcafé 

Geef je op in het 
restaurant 

 
 

Meer informatie 
bij het 

Partycentrum 
 
 
 

Om 17.30 uur 
wordt het diner 

geserveerd!  

Kleurfestijn 
Wat is jouw 

lievelingskleur?  

WC- rol 
superhelden!  

Verzamel jij 
ook vast lege 

rolletjes?  

Maak je eigen 
vlieger!  

15.00 uur 
 

Grote ruilspel 
Waarmee kom jij 

terug?  

Bad eenden 
bingo 

Sportmix 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Minidisco Het programma 

voor dit weekend 
zit er weer op. 
Zien we je met 

Pinksteren weer?  20.00 uur 

Dieren 
geluiden spel 
*Wij zoeken 

nog 
vrijwilligers!  

Minute to win 
it  

12+ 

Hemelvaart 
Donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei 

 

  

  

  

 Zaterdag  
30 mei 

Zondag  
1 juni 

1e Pinksterdag 

Maandag  
2 juni 

2e Pinksterdag 

10.00 uur 
Knutselen 

Mooie bloemen 
van 

rietjes!  

Wollige 
schaapjes 

Lente 
landschappen 

15.00 uur 
 

Buskruit 
Zo leren we snel de 

namen 
kennen!  

Lente 
estafettes!  

Schminken en 
spelletjes 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret Het treintje rijdt 

nog een laatste 
rondje!  

Ga jij ook mee?  
20.00 uur 

Bad eenden 
bingo 

Voetbal 
Doe jij ook mee?  

Pinksteren 
Zaterdag 30 mei tot en met maandag 2 juni 



 

  

  

 

 

* Geef je op bij de receptie/ het animatieteam 

 

 

 

 

 

Zaterdag  
25 juli 

Zondag 
26 juli 

Maandag 
27 juli 

Dinsdag 
28 juli 

Woensdag 
29 juli 

Donderdag 
30 juli 

Vrijdag 
31 juli 

10.00 uur 
Knutselen 

Muziek 
instrumenten 

Vandaag is het 
animatieteam een 
dagje vrij. Zien we 
je morgen weer?  

Verven 
Wat ga jij 

beschilderen?  

Fantasiedieren  Maak vanmorgen jouw 
eigen  

Spinner!  

Maak jouw eigen 
kaboutermuts!  

3D tekeningen 
maken 

15.00 uur 
 

Schminken en 
spelletjes  Bad eenden 

bingo 
Ouder- kind 
voetbal 12- 

Estafettes 
Bij mooi weer met 
water!  

 
*Kaboutertocht 

Levend 
kwartet 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Minidisco 

Treintje en 
Kinderpret 

Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret Snoepoptocht 

20.00 uur 
Ultimate 
frisbee 

Familie 
speurtocht 

Zoek jij ook 
mee?  

Ouder- tiener 
voetbal 12+  

Waterpolo Weerwolven Disco 
zwemmen  
(alle 

leeftijden)  

Zomervakantie 
Zaterdag 25 juli tot en met vrijdag 31 juli 

 

  

  

 

 

 

* Heb jij een KUBB spel dat we mogen gebruiken voor het toernooi? Neem het dan met je mee!  

  

 

Zaterdag 
18 juli 

Zondag  
19 juli 

Maandag  
20 juli 

Dinsdag 
21 juli 

Woensdag 
22 juli 

Donderdag 
23 juli 

Vrijdag  
24 juli 

  

Vandaag is het 
animatieteam een 
dagje vrij. Zien we 
je morgen weer?  

Vandaag is er een 
Braderie op de 

camping! Start om 
10.00 uur.  

 

Vandaag gaan 
we gezellig 
een dagje 

weg!  
 

  

10.00 uur 
Knutselen 

Naamkaartjes  
Vriendschap 
armbandje 

maken 
Wie krijgt 

jouw bandje?  

Maskers 
maken 

Maak jouw eigen 
Memorie 

Knutselmix 
Welke knutsel maak 
jij vandaag?  

15.00 uur 
 

Kennismaking 
spelletjes 

Bad eenden 
bingo 

Levend 
ganzenbord Zwembad fun * KUBB 

toernooi 

18.30 uur Ontdekkingsrondje 
met het Treintje 

Treintje en 
meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret 

Treintje en 
Meeleeftheater 

Disco 
zwemmen 
12 - 

20.00 uur 
Familie speurtocht 

Kom jij mee de camping 
ontdekken?  

Smokkelspel Familie 
sportavond 

Spelletjes 
avond!  

Jachtseizoen Disco 
zwemmen  
12+  

Zomervakantie 
Zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 24 juli 



 

  

  

 

 

* Wij zijn op zoek naar spoken! Ben jij ouder dan 18 en wil je ons helpen? Geef je dan op bij het animatieteam!  
** Ben je jonger dan 12 jaar? Dan is het verplicht een begeleider van 18 jaar of ouder mee te nemen. Meedoen is op eigen risico.  

 

 

 

Zaterdag  
1 augustus 

Zondag 
2 augustus 

Maandag  
3 augustus 

Dinsdag 
4 augustus 

Woensdag 
5 augustus 

Donderdag 
6 augustus 

Vrijdag  
7 augustus 

10.00 uur 
Knutselen 

Bloemetjes 
knutselen 

Vandaag is het 
animatieteam een 
dagje vrij. Zien we 
je morgen weer?  

Touwletter 
Welke letter maak jij?  

Lampionnen 
maken!  

Bootjes! 
We gaan gelijk kijken 
of ze blijven 

drijven!  

Zo trots als 
een pauw!  

Welke kleur 
veren krijgt die 

van jou?  

Mandela’s 
kleuren 

15.00 uur 
 

Watergevecht 
Neem je eigen 

waterpistool/ ballonnen 
of iets anders 

mee!  

Bad eenden 
bingo Zwemdriedaagse! 

Zwem jij ook mee? 

Verstoppertje 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Minidisco 

Treintje en 
Kinderpret 

Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret 

Disco 
zwemmen 
12 - 

20.00 uur 

* Spooktocht!  
** Durf jij het aan?  Slagbal 

Lampion 
optocht 

Vergeet je 
lampion 

niet!  

Crazy 88 Levend 
memorie 

Disco 
zwemmen  
12+  

Zomervakantie 
Zaterdag 1 augustus tot en met vrijdag 7 augustus 

 

  

  

 

 

 

*Wij kunnen nog vrijwilligers gebruiken! Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ons helpen? Geef je dan snel op bij het animatieteam!  

 

Zaterdag 
8 augustus 

Zondag 
9 augustus 

Maandag 
10 augustus 

Dinsdag 
11 augustus 

Woensdag 
12 augustus 

Donderdag  
13 augustus 

Vrijdag 
14 augustus 

10.00 uur 
Knutselen  

Vandaag is het 
animatieteam een 
dagje vrij. Zien we 
je morgen weer?  

Vandaag is er een 
Braderie op de 

camping! Start om 
10.00 uur.  

    

 

Maak jouw eigen  
Kwartetspel!  

Is het zonnetje er nog 
steeds? Vandaag 

maken we 
onze eigen 

Zon!  

Kleding 
knutselen  

voor de 
modeshow!  

Knutselen met 
rietjes!  

Fantasiedieren 
knutselen 

Fotolijstje 
maken 

Welke vakantie 
herinnering 
mag er in 
het lijstje?  

15.00 uur 
 

Twister XL Bad eenden 
bingo 

Oefenen  
voor de 

modeshow 
Water, spons, 

vuur 
Zwembadfun Grote afscheid 

spel 

18.30 uur Treintje en 
Meeleeftheater 

Treintje en 
Kinderpret Modeshow!  Treintje en 

Meeleeftheater 
Treintje en 
Kinderpret 

Disco 
zwemmen 
12 - 

20.00 uur 

30 seconds  Levend 
stratego 

*Familie 
vossenjacht!  

Waterpolo 
Grote selfie 

spel 
Neem je een telefoon 
met camera 

mee?  

Disco 
zwemmen  
12+  

Zomervakantie 
Zaterdag 8 augustus tot en met vrijdag 14 augustus 

 



NIEUW in
Plopsaland 

De Panne

NIEUW in

   tot-€25
via plopsa.nl

Promocode
9552

TOT-€25
Bij afgifte van deze bon en 
per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in 
Plopsaland De Panne krijg je 
€ 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. 
Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Niet 
inwisselbaar in geld. Mag niet 
verkocht worden. Maximum 5 
tickets per bon. Actie geldig t/m 
15/07/2021. 9552

TOT-€25
Bij afgifte van deze bon en 
per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in 
Plopsaqua De Panne krijg je 
€ 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. 
Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Niet 
inwisselbaar in geld. Mag niet 
verkocht worden. Maximum 5 
tickets per bon. Actie geldig t/m 
15/07/2021. 9552

TOT-€25
Bij afgifte van deze bon en 
per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in 
Plopsa Indoor Hasselt krijg 
je € 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. 
Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Niet 
inwisselbaar in geld. Mag niet 
verkocht worden. Maximum 5 
tickets per bon. Actie geldig t/m 
15/07/2021. 9552

TOT-€25
Bij afgifte van deze bon en 
per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa 
in Plopsa Coo krijg je € 5 
korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. 
Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Niet 
inwisselbaar in geld. Mag niet 
verkocht worden. Maximum 5 
tickets per bon. Actie geldig t/m 
15/07/2021. 9552

TOT-€25
Bij afgifte van deze bon en 
per aangekocht individueel 
ticket ≥1m aan de kassa in 
Plopsa Indoor Coevorden 
krijg je € 5 korting.
Niet geldig bij voorverkooptickets. 
Niet combineerbaar met andere 
acties en/of voordelen. Niet 
inwisselbaar in geld. Mag niet 
verkocht worden. Maximum 5 
tickets per bon. Actie geldig t/m 
15/07/2021. 9552

TOT-€TOT-€TOT

www.plopsa.nl
 Plopsa
 plopsa_offi cial

Beleef een magische dag
in de -parken!

Werffmedia_A4_Staand_190x277.indd   1 12/11/2019   13:00



KAMPEERTARIEVEN

Verblijfskosten

Periodes	2020 2	pers. 3	pers. 4	pers. 5	pers.

10/04	-	04/05	(Pasen	-	Meivakantie) 26 29 32 35

29/05	-	03/06	(Hemelvaart)¹
Hemelvaart-	Pinksteraanbieding Arrangement		375

07/06	-	11/06	(Pinksteren)¹

20/07	-	24/08	(Hoogzomer) 31 34 37 40

31/08	-	27/10	(Herfst) 26 29 32 35

¹			Tijdens	de	Hemelvaart-	/	Pinksterperiode	is	het	uitsluitend	mogelijk	om	één	van	de	bovenstaande	
aanbiedingen	te	reserveren.

⁴	Elektra	6A.,	CAI,	water,	afvoer

Inclusief	
•	100%	Comfortplaats:	elektra1	6A.,	(warm)	water,	afvoer	
•	Eén	auto	op	plaats	indien	mogelijk	
•	Gebruik	voorzieningen,	zoals	sanitair	en	buitenbad

Inclusief

•	Toeristenbelasting	(€	1,00	p.p.p.n.)	

Exclusief

Overige	informatie	
•	Elektrische	kachels	en	partytenten	niet	toegestaan	
•	Alleen	reizende	jongeren	beneden	18	jaar	niet	toegestaan
•	Groepen	op	aanvraag
•	Terrein	niet	autovrij	

•	Aankomst	na	14.00	uur,	vertrek	voor	12.00	uur	

Gratis	
•	Kinderen	tot	3	jaar		 Gratis
•	1	bijzettent	max.	6	m 2 			 Gratis
•	Reserverings-/	wijzigingskosten	en	voorkeursboeking	 Gratis
•	Animatie-/	Recreatiewerk	(met	uitzonderingen)	 Gratis
•	WIFI			 Gratis

Extra	pers.

ALGEMENE	INFORMATIE	KAMPEREN
Optioneel	
•	Meerverbruik	elektra	€	0,35/	kWh
•	C.A.I.	(per	nacht)		
•	Leegstand	per	nacht	buiten	het	seizoen	

3

•	Trekkersplaats	2	pers.	(wandelaar	/	ietser)	 15

Betalingscondities	
•		2	weken	na	reserveren	50%,	restant	4	weken	voor	aankomst

TARIEVEN	2020

Camping	de	Konijnenberg	Harderwijk
Korhoenlaan	2
3847	LN	Harderwijk
Telefoon	0341	-	413	597
Email:	info@campingdekonijnenberg.com
www.campingdekonijnenberg.com

Verblijfskosten

Verblijfskosten

Periodes	2020 2	pers. 3	pers. 4	pers. 5	pers. 2	pers.

Safaritent																		01	/	04	-	19	/	07 55 67,50 75 87,50 100

Safaritent																		25	/	08	-	31	/	10 55 67,50 75 87,50 100

Blokhut																						01	/	04	-	19	/	07
Blokhut																						20	/	07	-	24	/	08	
Blokhut																						25	/	08	-	31	/	10

3	pers.

50

Safaritent
4	pers.

Blokhut

Verblijfskosten

Verblijfskosten

Periodes	2020 2	pers. 3	pers. 4	pers. 5	pers.
Voor	en	na	seizoen				01	/	01	-	31	/	12 65 80 95 110
Pasen	-	Meivakantie		10	/	04	-	04	/	05 75 90 105 120
Hoogzomer																		20	/	07	-	24	/	08 80 95 110 125

Extra	pers.
6
6
6

Mobilhome

175

125

Cottage	de	Luxe								01	/	04	-	19	/	07

6	pers.

75 87,50 95 107,50 120

Cottage	de	Luxe								20	/	07	-	24	/	08 80 92,50 100 102,50 115
Cottage	de	Luxe								25	/	08	-	31	/	10 75 87,50 95 107,50 120

Safaritent																		20	/	07	-	24	/	08 60 72,50 80 92,50 105

67,50 70

55 72,50 75
50 67,50 70

125

135
140

8

Safaritent	XS												25	/	08	-	31	/	10 45



KIJKTUINEN NUNSPEET
Tussen het Veluwse bos en de oude Zuiderzeestraatweg in Nunspeet liggen de 

ruim vier hectare grote Kijktuinen Nunspeet, waarvan twee ha. aangelegd met 

thematische tuinen, ontworpen door tuin- en landschapsarchitect L.J. Goedege-

buure. Naast deze bron van inspiratie zijn in Kijktuinen Nunspeet tal van andere 

activiteiten te beleven zoals het blotevoetenpad en de (maïs)doolhoven.

 

ELBURG, VISSERSSTAD
Wie in Elburg stad loopt, waant zich in de middeleeuwen. De oude wallen met 

hun schitterende bomen, de smalle steegjes, de keitjesstoepen en prachtige 

doorkijkjes maken van de vesting een sfeervolle omgeving waar men heerlijk kan 

wandelen.

DE ZWALUWHOEVE - HIERDEN
Sauna- en beautyresort De Zwaluwhoeve, gevestigd in een oude boerenhoeve, 

heeft buiten- en binnensauna’s. Ook zijn Finse sauna’s en Turkse stoombaden 

aanwezig. Diverse sauna- en beauty arrangementen zijn mogelijk.

 

WALIBI HOLLAND
Bezoek Walibi Holland voor de vele vette attracties, shows en evenementen! Je 

kunt echt hardgaan in de gave achtbanen van Walibi! Geschikt voor families met 

kinderen, tieners en volwassenen. Je moet er een keer geweest zijn!

APENHEUL - APELDOORN
Een dagje uit naar de Apenheul is altijd verrassend. In het rachtige groene dieren-

park loop je gewoon tussen de loslopende apen. Er is van alles te zien en bele-

ven. Er zijn ook meerdere speeltuinen. Kom je naar Samoza dan mag een bezoek 

aan de Apenheul niet ontbreken!

 

DOLFINARIUM - HARDERWIJK
Ontmoet dolfijnen, walrussen, zeehonden en zeeleeuwen in het Dolfinarium en 

geniet van spetterende shows en voorstellingen.

 

BEZOEKERSCENTRUM NUNSPEET
In dit bezoekerscentrum is een uitgebreide expositie over het ontstaan van de 

Veluwe, het landschap en de natuur. Speciaal voor kinderen is er een kabouterhut 

en een kabouterroute. Binnen in het bezoekerscentrum ligt een bioscoopzaal. 

Hier worden diverse films over de Veluwse natuur getoond. Buiten starten diverse 

fraaie wandelroutes. Voor mensen in een rolstoel of gezinnen met kinderwagens 

is er een speciale verharde route van bijna 2 kilometer, dwars door het bos.

HISTORISCH HARDERWIJK
Deze prachtige oude stad heeft meer dan 100 monumenten, pittoreske straatjes 

en sfeervolle pleinen. Er zijn zelfs nog delen van de oude muur te vinden, com-

pleet met indrukwekkende torens. Vanuit de historische binnenstad sta je binnen 

2 minuten bij de Veluwerandmeren. Je kan hier naar het iconische strand, maar 

ook kun je een rondvaart maken met een rondvaartboot, sloep, zeilboot of zelfs 

een botter.  

 

TIPS VOOR 
UITSTAPJES

APELHEUL
APELDOORN

HISTORISCH
HARDERWIJK

DOLFINARIUM
HARDERWIJK



HISTORISCH
HARDERWIJK

Wij zijn een familie bedrijf en vinden het 
belangrijk om goed contact met de klant 
te onderhouden.Voor meer info zie onze site. 
Als u nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen.

Loodgieters
Dak werkzaamheden
Lood werkzaamheden
Binnen en buiten riool
Cv ketels
Waterleiding
Verstoppingen van riool
24 uur service   

Celsiusstraat 27 b
3846BK Harderwijk
Tel: 034 - 127 56 61
E-Mail: info@allroundloodgieters.nl

Allround loodgieters

METDEZE BON
10% KORTING

GELDIG T/M 30-9-2020

NIET GELDIG MET ANDERE ACTIES 

VEEL
SPEELGELEGENHEDEN




