
  PIPOWAGEN 22 / 23  

  

Beste gast,  

U overweegt een Pipowagen te reserveren op Camping Het Buitenhuis.  

Wij geven u graag extra informatie over deze accommodatie om misverstanden te voorkomen.  

Onze Pipowagens zijn geschikt voor maximaal 4 personen, 2 volwassenen en 2 kinderen. Pipowagen 

23 (als hierboven afgebeeld) beschikt over 1 slaapruimte met een tweepersoonsbed en 2 

hoogslapers. De bedden zijn voorzien van een matras, dekbed en hoofdkussen.  

Indien u een reservering plaatst voor 1 nacht is bedlinnen, bestaande uit hoeslaken, dekbedovertrek 

en kussensloop, voor 4 personen inbegrepen in de prijs.  

Boekt u voor meerdere nachten is het bedlinnen niet inbegrepen en kunt u optioneel kiezen voor 

bedlinnen. Dit kunt u in ons reserveringssysteem aangeven onder ‘opties’. U geeft dan aan voor 

hoeveel personen u bedlinnen wilt reserveren.  

Pipowagen 22 heeft de beschikking over twee gescheiden slaapverblijven.  

Beide Pipowagens beschikken over een zitgedeelte, een keukenblok met (Senseo) koffiezetapparaat, 

kookplaat, koelkast, waterkoker, oventje/magnetron en basis servies (glaswerk, borden en bestek).  

U dient zelf te zorgen voor hand-, thee- en vaatdoeken e.d.  

Verder heeft de keuken een spoelbak, maar geen stromend water. U kunt het waterreservoir vullen 

bij het centrale watertappunt op het Campingplein (ca. 30 meter).  

Voor de koudere dagen hebben de Pipowagens verwarmingsmogelijkheden.  

U kunt zelf zorgen voor de eindschoonmaak of dat aan ons overlaten. Bij uw reservering kunt u dat 

aangeven onder ‘opties’. Wij verwachten dat u te allen tijde uw accommodatie schoon achterlaat 

voor uw vertrek.   

Huisdieren zijn in onze verhuur accommodaties niet toegestaan en roken binnen is verboden.  

De camping heeft een campingplein met zitjes en een buitenkeuken voor onze gasten. Ook vindt u 

hier spelmogelijkheden zoals: pingpongtafel, tafelvoetbalspel, sjoelbak e.a. De waterfietsen, boten 

en kano’s zijn vrij te gebruiken, met uitzondering van de zwanen. Deze zijn te huur.   

Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons natuurlijk altijd een email sturen via de link op de pagina.   

Wij wensen u alvast een heel prettig verblijf,                                                                                                

Met vriendelijke groet,      

Camping en Paviljoen Het Buitenhuis,                                                                                                              

Paul en Jacqueline van Raamsdonk. 


