Stappenplan IJzeren Hein
Reserveren is voor deze terreinen helaas niet mogelijk

Bonnefooi
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Zet uw kampeermiddel neer en geniet van de

Registreer u op het kampeerterrein door het

rust, ruimte en de natuur.

linker gedeelte van het registratieformulier in te
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vullen. Deze vindt u bij het informatiepunt op het

Op de dag van uw vertrek vult u de vertrekdatum

kampeerterrein.

in op het witte formulier en berekent u het totaal-
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bedrag van uw verblijf door het aantal personen

Bepaal uw standplaatsnummer en vul deze in op

en aantal overnachtingen in te vullen en de bere-

het registratieformulier. Hou hierbij rekening met

kening van het formulier te volgen. Betaling ver-

de verschillende type kampeerplekken zoals kam-

loopt via eenmalige machtiging (contante beta-

peerplek met stroom of hond. Scheur het groene

lingen zijn niet meer mogelijk). Scheur het roze

formulier aan de achterzijde af en laat deze ach-

en het witte formulier van elkaar en deponeert

ter in de ijzeren hein die bij het informatie punt

het witte formulier in de ijzeren hein bij het infor-

staat.

matiepunt. Het roze formulier is voor uw eigen
administratie.

Natuurkampeerkaart
Net als vorig seizoen heeft u een natuurkampeerkaart nodig om te kamperen op een
natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer. Wat wel anders is dan voorgaande jaren
is dat de natuurkampeerkaart niet meer te koop is bij de boswachter op het terrein.
Als u die niet heeft dan kunt u deze bij uw registratie op het terrein of tijdens uw
reservering bestellen. Het groene boekje incl. natuurkampeerkaart wordt dan naar
uw huisadres opgestuurd. De bon (of sticker uit de computerzuil) van uw verblijf is
het bewijs dat u het Groene Boekje besteld heeft. Als u de natuurkampeerkaart al in
handen wilt hebben voor uw verblijf dan kunt u hem kopen bij een Buitencentra van
Staatsbosbeheer, de ANWB, Bever, reisboekwinkels en op www.natuurkampeerterreinen.nl.

