
 

 

     

 
Aankomsttijden: 

Aankomst kampeerplaats vanaf 13.30 uur en vertrek voor 11.30 uur.  

Aankomst in trekkershut/comforthut/sleepwalker vanaf 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.  

Navigatie-tip: stel uw tomtom in op Zuiderzeestraatweg 69A, Elburg, dan komt u goed uit bij de ingang. 

 

Openingstijden receptie: 
In principe iemand aanwezig tussen 10.00 - 12.30 uur  en 13.30 - 17.00 uur 

Anders bereikbaar op  tel.  0525-681938  of   06-57200739, email info@oldputten.nl 

 

Bijzonderheden: 
- Landgoed Old Putten heeft een natuurkampeerterrein en een algemene natuurcamping.  

- Beide terreinen zijn gericht op rustzoekers, natuurliefhebbers en gezinnen met kleine kinderen.  

- U heeft toegang tot ons natuurkampeerterrein met een geldige natuurkampeerkaart uitgegeven door 

www.natuurkampeerterreinen.nl . Deze kaart is bij ons aan de receptie te koop. 

- Het kampeerterrein is autoluw; d.w.z. alleen bij aankomst en vertrek rijden er stapvoets auto’s. 

- Extra voorzieningen: visgelegenheid, tennisbaan, peuterzwembad, zandbak en schommels. 

- Chemisch toilet aanwezig in sanitair gebouw. Voor campers is er een afvalwaterput. 

- Gezellige droogzitruimte met koelkast, diepvries en boekenkast met daarnaast overdekte terras. 

- Gratis vuilniszak, plattegrond vestingstadje Elburg, wandel/fietskaartje, restaurant-kortingsbonnen. 

- Uw bezoekers zijn welkom. Zij dienen zich wel te melden en betalen een kleine bijdrage. 

- Nachtrust van 22.30 tot 08.00 uur. 

 

Afvalscheiding: 
In de afvalcontainers voor glas, papier en restafval (keukenafval) kunt u uw afval gescheiden kwijt.  

 

Parkeren: 
Bij de ingang van het kampeerterrein is een parkeerplaats. 
 

Bij de receptie o.a. te verkrijgen: 

Informatie folders  

Het volledige kampeerreglement. 

 

Annuleren, vroegtijdig vertrek/verlate aankomst  

Mocht u onverhoopt niet of gedeeltelijk gebruik maken van de reservering, dan is restitutie van de 

kampeersom niet mogelijk. Wel bieden wij de “Old Putten-inhaalservice”; tot een jaar na reservering kunt 

u de geboekte dagen die u niet hebt gebruikt, in het laagseizoen benutten. 

De Algemene Voorwaarden van de Recron zijn van toepassing.  

 

Vragen? 

Neem gerust contact met ons op, telefonisch, persoonlijk of per email, wij geven u ook graag advies voor 

een goede plaats keuze. 

http://www.natuurkampeerterreinen.nl/



