
     Reglement Camping Boszicht 
Omdat bij ons iedereen welkom is, van jong tot oud, zijn er nu eenmaal regels nodig zodat iedereen op 

zijn/haar manier kan genieten van een onbezorgde vakantie. 

Uw verblijf is op eigen risico, wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging van uw eigendommen, 

persoonlijke ongelukken of enig ander letsel door u opgelopen. 

 

Op de camping: 

- Bij aankomst melden bij de receptie. Wij heten u welkom, wijzen uw plaats en sluiten stroom aan. 

- Aankomst na 13.30 uur. Aankomst vóór 12.00 uur in overleg. (€ 2,00 p.p.) 

Voor aankomst buiten onze openingstijden even overleggen. 

- Vertrek voor 11.30 uur. Later vertrek (indien mogelijk) tot 17.00 uur: half overnachtingstarief, na 

17.00 uur geldt het overnachtingstarief. 

- Afrekenen tussen 9.00-10.00, na 11.00 uur of de dag van tevoren. 

- GEEN plastic gebruiken in de voortent, vouwwagen of onder uw tent. 

- Rustperiode tussen 22.00 en 7.30 uur; 

- De plaatsen hebben 6 (nr. 1 t/m 15) of 10 ampère stroom (nr. 16 t/m 42). Op elke plek geeft de 

stroommeter het verbruik aan. U betaalt bij vertrek à € 0,50/kWh. 

- Rioolaansluiting is op de plaatsen 16 t/m 42, gebruik anders het chemisch toilet. 

- Auto’s op de parkeerplaats; er staan twee bolderkarren bij de parkeerplaats voor boodschappen of 

andere zware spullen. 

- In de schuur kunt u de fietsen stallen (en opladen). Deze is ’s nachts op slot. 

- De familiedouche is voor families, niet om in uw eentje te gebruiken. 

- Hond(en) op de kampeerplaats aangelijnd en buiten het kampeerterrein uitlaten (ongelukjes opruimen) 

- Wij scheiden het afval en vragen uw medewerking hierbij. Er staan containers voor plastic, papier, 

glas, GFT, restafval en oud brood. Plastic en restafval NIET los in de containers gooien maar in 

daarvoor bestemde zakken. Zakken voor plastic afval verkrijgbaar op de receptie. 

- Bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden, € 2,50 p.p.; hele dag € 3,50 p.p. 

- Overnachtende bezoekers doorgeven bij de receptie i.v.m. het nachtregister (normaal tarief) 

- Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming het erf en de bedrijfsgebouwen te betreden. 

 

Gezinnen met kinderen: 

- Kinderen t/m 5 jaar niet alleen naar het sanitair maar altijd met een volwassene. Ook bij het toilet 

en de vaatwasplaatsen! 

- Laat uw kind(eren) niet met water knoeien bij de sanitairgebouwen. Gebruik een bak/emmer bij de 

caravan/tent.  

- Niet fietsen/spelen bij en in de sanitairgebouwen, op de parkeerplaats en bij de watertappunten;  

- Geen waterballonnen vullen bij de sanitairgebouwen. Wij verkopen waterballonpompjes. 

- Niet klimmen op het hek bij de vijver. 

- Één kind op de trampoline, zandloper (aan de lantaarnpaal) = 5 minuten springen. 

- Op vaste dagen mogen kinderen meehelpen dieren voeren ‘s ochtends om 10.00 uur. NIET voeren 

op andere tijden, niet achter de dieren aanrennen en poorten goed sluiten. 

- Kinderen mogen niet alleen in de dierenweide en bij de paarden, altijd met een volwassene erbij; 

- Dagelijks om ca. 20.30 uur worden alle fietsen, skelters etc. opgeruimd en stoppen we met spelen, 

schreeuwen en trampoline springen.  

 

 

 



Verder: 

- Openingstijden receptie: dagelijks: 8.30-12.00 / 13.30-17.00.   

- Gratis wifi (vanaf 2021 glasvezel!) (“Boszicht”: code: 1234567890) 

- Gratis gebruik van magnetron en centrifuge. 

- Krijgt u bezoek dan kunt u één van onze picknickbanken gratis reserveren.  

- Barbecueën is toegestaan, altijd met een emmer water erbij. 

- Vuurkorf met brandhout te huur voor € 7,00 per avond. Na gebruik schoonmaken en terugzetten. 

- Verhuur van koelkast/digitenne/kinderstoel, elk € 2,50/dag. 

- Verhuur van dames- en herenfiets, € 8,50/dag, € 50,00 per week 

 

Op de receptie verkrijgbaar: 

- Gratis fiets-, wandelroutes en knooppuntenroutekaarten; 

- Veel informatie/folders over uitstapjes in de omgeving en restaurants; 

- Gratis leesboeken lenen/omruilen; 

- Bestellijst voor dagelijks vers gebakken broodjes; ophalen vanaf 8.30 uur / op rekening 

- IJsjes, scharreleieren, “dubbeldooiers” en enkele streekproducten te koop; 

- Waterballonpompjes te koop € 5,00 incl. 250 waterballonnen. 

 

Betaling/annulering: 

- Bij reservering van een kampeerplaats geldt een aanbetaling van 50% binnen 7 dagen na reserveren. 

Voor uw en ons gemak betaal via de Ideal-link in de bevestigingsmail! 

- Het resterende deel, de stroom en eventueel overige kosten betaalt u bij vertrek: contant, overboeken 
met uw telefoon of via een toegestuurde link uit ons reserveringssysteem.  U kunt bij ons NIET pinnen.   

- Bij een voorseizoen- en seizoenplaats geldt een aanbetaling van 50% te betalen vóór 15 januari en het 
tweede deel voor 15 mei. 

- Bij het verhuurchalet geldt een aanbetaling van 50% binnen 7 dagen na reserveren en het tweede deel 
6 weken vooraf aan het verblijf.  

- Bij annulering van een reservering vindt GEEN restitutie plaats. Sluit een annuleringsverzekering (zie 
reserveringsbevestigingsmail) altijd binnen 7 dagen na reserveringsdatum af.  

- Alle gereserveerde nachten worden in rekening gebracht mits anders afgesproken. 
- Annuleringsvoorwaarden:  

1. De recreant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren 
2. Indien de recreant de reservering voor of op de ingangsdatum annuleert is hij een 

schadeloosstelling verschuldigd als volgt: 
- bij annulering vanaf drie maanden en langer voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs 
- bij annulering vanaf twee tot drie maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs 
- bij annulering vanaf één tot twee maanden voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs 
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs 
- bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs 

3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats 
door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode en dezelfde samenstelling of een gedeelte daarvan. De 
administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50,00 en een maximum van 
€75,00) 

  

Opmerking:  

Tijdens het seizoen maken wij regelmatig foto’s en filmpjes voor onze site en facebook. Hiervoor hebben wij 

officieel uw toestemming nodig. Onze vraag aan eenieder om aan ons door te geven als u geen toestemming 

geeft voor publicatie. 

 

 Tot slot: 

 Heeft u opmerkingen/aanbevelingen/adviezen, LAAT HET ONS HOREN. Wij staan hier positief tegenover.  

Als wij niets VERNEMEN kunnen we ook niets ONDERNEMEN om het u als gast naar de zin te maken.  



Handige informatie: 

 

Telefoonnrs.: Ons thuisnr. 0485-451565, mobiel Riet: 06-12957217, mobiel John: 06-13199336.  

 

EHBO/Ziekenhuis: In de receptie vindt u een EHBO-trommel.  

In geval van nood kunt u altijd bij ons terecht. (EHBO/reanimatie) 

Onze huisarts is H. Postema/C. Jongebreur, Hoevensestraat 2, 5446 AK in Wanroy, tel. 0485-476123. 

Na 17.00 uur en in het weekend contact opnemen met de huisartsenpost, tel. 0900-8880. 

De dichtstbijzijnde huisartsenpost is het Maasziekenhuis “Health Campus”, Dokter Kopstraat 1 in Beugen.  

U rijdt via Wanroij en Rijkevoort naar Beugen en volgt de borden: Health Campus (17 min. met de auto).  

Verder is ziekenhuis Bernhoven in Uden (16 min. met auto) en in Nijmegen het Radboud Ziekenhuis en het CWZ 

(met auto beide 30 min.) 

 

Apotheek:   St. Willibrord, Markt 1 in Mill. Tel: 0485-453127. 

   Bij onze huisarts aan de Hoevensestraat 2, 5446 AK in Wanroy, tel: 0485-476123. 

   In het Maasziekenhuis “Health Campus” te Boxmeer, begane grond. 

 

Bloed prikken: Op het informatiebord op de camping hangt een folder met prikadressen en -tijden. Voor 

trombosedienst kunt u prikken in Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill op iedere ma. en do. van 8.30-9.15 uur en in 

Wanroij op do. van 9.00-9.30 uur in “de Lookant”, Zichtstraat 1. 

Altijd eerst contact opnemen met de trombosedienst: 024-3657000. 

 

Dierenarts: Dierenartspraktijk “De Peelhorst”, Meulenveldt 32 (tegenover Aldi), in Mill: 0485-477555. 

 

Supermarkten in Mill:  

Albert Heijn: Geopend: ma, di, woe, za. van 7.30-20.00 uur. Do. en vr. van 7.30-21.00. Zo. Van 9.00-19.00 uur. 

Aldi:    Geopend: ma t/m za: 8.00-20.00 uur. Zo: 10.00-18.00. 

Jan Linders:   Geopend: ma. t/m za. van 8.00-21.00 uur.  Zo. van 9.00-20.00 uur.  (In Wanroij zo. van 10.00-20.00) 

 

Snackbar:  Wilbertoord: Amanshof: ma. gesloten. Rest v/d week open van 12.00 tot 24.00 uur. Diverse in Mill. 

 

Markten:  Ma.morgen op marktplein in Uden, woe.morgen op marktplein in Mill, woe.middag in 

Cuijk, do.middag in Boxmeer, za. in Oss, vr.morgen in Grave, di. in Eindhoven. 

 

Fietsenzaak: Thijs Hendriks, Lepelstraat 17, Wanroij, tel: 0485-451773 (geen verhuur) 

    “’t Snuutje”: Fam. Siroo-v.d. Burgt, Spoorstraat 7, 5451  Mill, 0485-451853 

 

VVV:  www.regio-vvv.nl Maasstraat 17, 5431 EB Cuijk. Veel zaken zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel 

Schipperheijn, Schoolstraat 39 in Mill of bij restaurant ’t Centrum, Kerkstraat 4, 5451 BM in Mill. 

 

Campingwinkel:  Kampeerzaak in Zeeland, Boekel, Vierlingsbeek of Herpen: zie informatiezuil receptie. 

 

Gasflessen omruilen: Alle soorten flessen kunt u inleveren/omruilen bij de Boerenbond, Spoorstraat 17, Mill of bij 

       Schimmel Tankstation, Schoolstraat 28, Mill 

 

Barbecueën:  Een goed adres voor een compleet verzorgde barbecue is A-Z barbecue. Zij brengen alles op locatie  

   en u hoeft zelf helemaal niets te doen. Tel: 077-4677200 of www.barbecue.nl .  

http://www.regio-vvv.nl/
http://www.barbecue.nl/


   Hetzelfde kan bij BBQenzo.nl, compleet bezorgd op locatie, gourmet, bbq, tapas en pizzarette. 

     Goed adres is ook slager Dick Derks in Wanroij, Kwikstraat 11, 5446 AL, tel: 0485-470343, mail:  

     info@dickderks.nl. www.dickderks.nl. Bezorgt ook compleet op locatie. 

     Verder kunt u ook zelf  kwaliteitsvlees bestellen/ophalen bij Henk en Nelly Peters, Oudedijk 129,  

     5409 SC Odiliapeel, tel: 0413-274652 / 06-53731893 of www.petersvandijk.nl . 

     Van beide adressen liggen folders met prijzen in de folderzuil. 

 

Kerkdiensten:  Katholieke kerk Wilbertoord: iedere zaterdag om 19.00 uur. Zelfde tijd ook in Mill. 

Protestantse kerk, Veerstraat 24, 5831 JN Boxmeer. 

 

     Interessante tips: 

Zwembaden:  

Buiten: Recreatiepark “De Bergen” in Wanroy: zwemplas, buitenspeeltuin, binnenspeeltuin.   

Afstand: 2,5 km.   Adres: Zoetendaal 10, 5446 PC Wanroij, 0485-335450 

Prijs p.p.p.d. ca. € 5,00 + parkeergeld.  

 

Buiten: Waterplas: “De Kuilen” = GRATIS, aan de Langenboomseweg, tussen Mill en Langenboom.    

Afstand: ca. 4,5 km.   U rijdt de camping af, links. Einde Tipweg rechts. Rotonde rechtdoor, volgende 

rotonde links. U rijdt Mill uit en ziet aan de rechterkant een keer De Kuilen aangegeven.    

 

Binnen: Golfbad Oss: Euterpelaan 1, 5344 CA Oss: een heel leuk binnenzwembad/golfbad met 3 glijbanen  

waar u makkelijk de hele dag kunt vertoeven. Ook een apart gedeelte voor hele kleine kinderen.   

Zie folder. Afstand: 30 minuten met de auto. 

 

Binnen: Zwembad Heijderbos (Center Parcs), Hommersumseweg 43, 6598 MC Heijen, Tel: 0900-4345337.  

Voor info+boekingen: 0900-0804.  Altijd eerst bellen om te reserveren. Afstand: 25 min. met auto. 

 

Binnen: Subtropisch zwembad in Sportiom op sportpark De Vliert in ’s Hertogenbosch, Victorialaan 10,  

5213 JE. Telefoon: 073-6464646.   Afstand: ca. 30 minuten met de auto. 

 

Binnen:  Zwembad Delfino in Uden, 0413-249000   /  Zwembad De Kwel in Cuijk, 0485-314953 

  Informeer eerst naar de openingstijden want beide zijn mogelijk in het hoogseizoen enkele weken  

gesloten!  Afstand beide 15 km.  

 

Visplaatsen: In onze gemeente kunt u gaan vissen in visvijver “De Bus”, die ligt in het natuurgebied  

Tongelaar in Mill. U rijdt de camping af, links. Einde Tipweg rechts. Op de twee rotondes rechtdoor tot 

splitsing, links: dit is de Graafseweg. U rijdt Mill uit en dan ziet u vanzelf een keer aan de rechterkant een 

bordje met visvijver De Bus. Een vergunning is te verkrijgen bij Dhr. Wim van de Pol, Margrietstraat 3 in Mill 

(06-42985227). Verder liggen op de receptie nog enkele folders van visvijvers. 

 

Een dagje relaxen?  (zie folders op de receptie)   

De Wellnessboot in Mill, Hoogveldseweg 1, 5451 AA Mill, 0485-471717 

Sanadome in Nijmegen, tel: 024-3597280, Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen.   

 

mailto:info@dickderks.nl
http://www.dickderks.nl/
http://www.petersvandijk.nl/

