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Camping het Lansingerland 
 
Beste campinggast 
Welkom op camping “Het Lansingerland” 
 
Wat leuk dat wij u als gast welkom mogen heten op onze camping. Wij hebben voor 
u als gast dit boekje samengesteld om u informatie te geven. Zo vindt u hier 
belangrijke telefoonnummers, het reglement en andere informatie. 
 
Als u nog meer vragen heeft na het lezen van dit boekje kunt u altijd nog in onze 
winkel terecht. Wij hopen dat u een fijne tijd heeft en volop zal genieten. 
 
 
CAMPING HET LANSINGERLAND 
Hoeksekade 148 
2661 JL Bergschenhoek 
www.boerderijhetlansingerland.nl 
 
 
Op de camping 
 
Container (afval) 
Afval kan gedeponeerd worden in de afvalcontainers van Boerderij het 
Lansingerland. 
 
Dierenweide 
Als u de dieren wilt voeren geef ze dan alleen stukjes brood of appelschilletjes. Niet 
te veel in 1 keer voeren. Let op! Geen takken of bladeren aan de dieren geven. 
 
Douches en warm water 
Voor de douches heeft u geen geld nodig, warm water is gratis. 
 
Het terras en winkel 
Kom gezellig wat drinken op het terras en haal biologisch eten in de winkel! Vers 
brood kan een dag van tevoren besteld worden.  
Openingstijden ma t/m zat: 10.00 tot 17.00 uur.  
 
Belangrijke informatie 
 
Alarmnummer  
In spoedeisende gevallen belt u 112 
 
Huisarts 

- Huisartsenpraktijk De Zorghoek, P. Krastman / M. Prins-Bot / M.M. van 

Smaalen-Croes / A. Bleuzé, Verzetstraat 12, 2661 HX Bergschenhoek 010-
5215905 

- Huisartsenpraktijk Mediscoop, A. Huijsman / M. Hoevenaars / L.S. Smits, 
Stevinweg 29 2661 TN Bergschenhoek 010-5225255 

 

http://www.boerderijhetlansingerland.nl/
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Politie 
- Bureau Berkel en Rodenrijs, Raadhuislaan 10 Berkel en Rodenrijs, Tel. 0900-

8844  
- Bureau Noord, Prins Frederik Hendrikstraat 40 Rotterdam, 0900-8844 

  
VVV 
VVV Rotterdam Coolsingel 
Coolsingel 114 (ingang Coolsingel) 
3011 AG Rotterdam 
Openingstijden: dagelijks van 9:30 tot 18:00u 
 
VVV Rotterdam CS 
Stationsplein 20 
3013 AJ Rotterdam (hoofdingang) 
Openingstijden: dagelijks van 9:00 tot 17:30u 
Tel: 010-7900185 
E-mail: info@rotterdamtouristinformation.nl 
 
VVV Zoetermeer 
Zuidwaarts 7 
2711 HA  Zoetermeer 
Tel. 079-3415551 
 
Ziekenhuis 
Fransiscus Gasthuis 
Adres: Kleiweg 500 
3045 PM Rotterdam  
Telefoon 010-4616161 
 
Het Langeland Ziekenhuis 
Adres: Toneellaan 1 
2725 NA Zoetermeer  
Telefoon 079-3462626 
 
 
Reglementen 
 
Aankomst/Vertrek 
Bij aankomst is iedere gast verplicht zich te melden bij de receptie/winkel. U kunt 
inchecken tussen 11.00 en 17.00 uur. Op zondag is aankomst niet mogelijk. Mocht u 
door omstandigheden onverhoopt na dit tijdstip arriveren, horen wij dit graag op 
telefoonnummer 010-5212912 (telefoonnummer winkel). Bij aankomst na 17.00 uur 
kunt u bellen naar 06-51343526. Peter Gille (eigenaar) zal u dan uw plek wijzen. U 
dient uw plek te verlaten en netjes achter te laten voor 11 uur op de dag van vertrek. 
 
Plaatsing tent/caravan 
Caravans en tenten mogen uitsluitend geplaatst worden op de plaats die op de 
receptie is overeengekomen. Uw auto kunt u parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaats. Uitladen op uw plekje is uiteraard toegestaan. Het plaatsen van één 
extra bijzettent is toegestaan mits dit past op de eigen plaats. 

https://www.openingstijden.com/o3469179/bureau-berkel-en-rodenrijs-raadhuislaan-10-berkel-en-rodenrijs/
https://www.openingstijden.com/o3473019/bureau-noord-prins-frederik-hendrikstraat-40-rotterdam/
https://www.openingstijden.com/o3473019/bureau-noord-prins-frederik-hendrikstraat-40-rotterdam/
mailto:info@rotterdamtouristinformation.nl
tel:+31793415551
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Bezoekers  
Bezoekers van onze gasten zijn welkom. Graag vooraf melden hoeveel bezoekers er 
per dag zullen zijn. Voor bezoekers geldt een tarief van € 2,50 per persoon per dag. 
De auto moet geparkeerd worden op het parkeerterrein van Boerderij het 
Lansingerland en niet bij de camping. Blijft uw bezoek overnachten, dan moeten zij 
zich op de receptie hiervoor laten registreren en geldt het overnachtingstarief van € 
7,50. 
 
Hygiëne  
Gebruik het toilet en de douche zoals u thuis uw sanitair gebruikt. De sanitaire ruimte 
is geen kinderspeelplaats. Uw chemisch toilet en het vuile water kunt u storten in de 
daarvoor bestemde ruimte in de sanitaire ruimte.  
 
Aansprakelijkheid 
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor enig verlies, diefstal, schade of letsel, 
van welke aard dan ook, aan persoon of goed van kampeerder of bezoeker. 
 
Verkeer 
De auto kunt u zonder kosten op het parkeerterrein parkeren. Een eventuele 2e auto 
graag parkeren op het parkeerterrein van Boerderij het Lansingerland zodat overlast 
op de camping voorkomen wordt. Alle kentekens van auto’s op de camping moeten 
op de receptie bekend zijn. De parkeerterreinen zijn 24 uur per dag bereikbaar. 
 
Huisdieren 
Huisdieren worden op ons terrein niet toegelaten, ook niet van dagbezoekers. Dit in 
verband met neospora. 
 
Brandgevaar  
Het stoken van open vuur is ten strengste verboden. Wees uitermate voorzichtig met 
vuur en gooi nooit een brandende sigaret of lucifer weg. Barbecueën is toegestaan. 
Neem hierbij de volgende veiligheidsregels in acht: 
1. Zorg dat u een geschikt blusmiddel bij de hand heeft, tenminste een emmer water. 
2. Plaats de barbecue van de grond af (i.v.m. beschadiging grasmat). 
3. Houd voldoende afstand t.o.v. uw tent of caravan, voortent en bomen. 
4. Zorg dat uw medecampinggasten geen last hebben van uw plezier. 
 
Jongeren  
Jongeren zijn van harte welkom, wel dienen zij zich aan te passen aan onze 
(gezins)identiteit. Onder de 18 jaar is het gebruik van alcohol niet toegestaan. 
Overdadig drankgebruik en uitingen daarvan worden niet getolereerd. Bij overtreding 
kan de directie u de toegang tot de camping ontzeggen of u de opdracht geven het 
terrein te verlaten. Bij groeps- en jongerenboekingen kunnen wij een waarborg van € 
100,- berekenen. Deze wordt bij geluidsoverlast of vernieling aan het einde van de 
periode ingehouden/ verrekend of bij goed gedrag aan het einde van de periode 
teruggestort. 
 
Rookverbod 
In alle gebouwen op ons terrein geldt een rookverbod. Laat op de camping ook geen 
uitgetrapte sigarettenpeuken liggen! 
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Rust  
Lawaai dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Wij zijn genoodzaakt streng op te 
treden tegen rustverstoorders. Muziek mag buiten uw verblijf niet hoorbaar zijn. 
Tussen 23:00 uur en 8:00 uur dient er rust te zijn op het terrein. 
 
Betaling 
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. Alle gereserveerde plekken 
dienen bij aankomst in de winkel betaald te worden.  
In 2021 hanteren wij de volgende tarieven: 
Per nacht, per plek € 17,50. Dit is voor maximaal 2 personen.  
Stroom per plek € 2,50. 
Extra persoon € 7,50 per nacht. 
 
Onderhoud  
De gebruiker neemt op zich: 

• De netheid van de camping te waarborgen door de standplaats netjes en 
schoon te houden. 

• Aan het eind van het verblijf geen goederen op de standplaats achter te laten, 
zodat ons terrein er verzorgd uit blijft zien. Opruimkosten die wij moeten 
maken zullen in rekening worden gebracht. 

• Geen kuilen te graven in verband met de ondergronds liggende gas-, elektra-, 
en waterleidingen. 

 
Zondagsrust  
Omdat we met elkaar van een heerlijk rustige zondag willen genieten, is aankomst op 
zondag niet mogelijk. Ook is de receptie/winkel op zondag gesloten. Vertrek op 
zondag is mogelijk. Graag dit op zaterdag doorgeven aan de receptie/winkel zodat zij 
hiervan op de hoogte zijn. 
 
Orde op de camping  
De directie behoudt zich het recht voor om personen het bevel te geven de camping 
onmiddellijk te verlaten, wanneer naar haar opvatting aanleiding voor is. Eventuele 
aanwijzingen gegeven door politie, dokter en het personeel dienen terstond te 
worden uitgevoerd; laatstgenoemden hebben op ieder moment het recht om alle 
verblijfsplaatsen te betreden. 
 
Overige  
Zonder toestemming van de directie mogen er geen verbruiksartikelen door 
leveranciers bezorgd worden. Het is niet toegestaan om folders of reclamemateriaal 
op het park te verspreiden, goederen te verkopen, optochten of meetings te houden 
zonder toestemming van de directie. 
 
Algemeen 
Met de opsporing van overtredingen van dit regelement zijn directie, personeel en de 
daarvoor door Rijk en Gemeente aangestelde personen belast. Wilt u, met oog op 
een plezierig verblijf, dit regelement naleven en u zo gedragen dat andere gasten 
zich niet aan u zullen storen. 
 
Wij hopen dat wij met elkaar een heerlijke tijd gaan beleven en doen onze uiterste 
best uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 


