Bericht aan de kampeerders op ons terrein.
Er bestaat ook dit keer de mogelijkheid voor een beperkt aantal deelnemers aan de EK40+ om
op ons terrein met een camper, caravan of tent te overnachten. De deelnemers die van deze
optie gebruik willen maken kunnen zich aanmelden op het email adres sul.utrecht@versatel.nl
U dient uw verblijf op te geven met de dag van aankomst en geschatte aankomsttijd en de dag
van vertrek. Ook dient u op te geven wat de totale lengte/breedte van uw camper/caravan/tent
is en met hoeveel personen u komt.
U ontvangt dan van ons een rekening voor uw verblijfsperiode.
Deze rekening dient dan zo snel mogelijk te worden overgemaakt op bankrekening:
NL08 RABO 0331 0809 90. t.n.v. stg. SUL
Want uw reservering is na ontvangst van uw betaling pas geldig en wordt uw plek dan
definitief toegewezen onder het voorbehoud dat er op dat moment nog een plek aanwezig is.
U ontvangt een bevestiging van uw plaatsing of afwijzing als het terrein inmiddels vol is.
Omdat niet iedereen op dezelfde dag of tijdstip aan zal komen, moet een terrein indeling op
basis van de door u opgegeven aankomst dag en tijd gemaakt worden. Om die reden krijgt u
een vooraf bepaalde plek toegewezen om zo iedereen in volgorde van aankomst te kunnen
huisvesten.
Bij aankomst kunt u zich melden bij Rob Bruinsma en hij zal u uw plek aanwijzen.
U kunt hem een half uur voor uw aankomst al bellen op mobiel nummer 0031 653 457 713
zodat hij bij het toegangshek aanwezig kan zijn om u te ontmoeten.
Er zijn een aantal aansluitpunten voor de elektra aanwezig, maar het is noodzakelijk om zelf
ook verlengsnoeren en verloopsnoeren/stekkers mee te nemen.
Er zijn toiletten en douches voor u aanwezig gedurende uw verblijf.
Uw auto zal op het afgesloten parkeerterrein naast onze entree geparkeerd kunnen worden.
Huisdieren zijn welkom, indien zij zijn aangelijnd. U kunt uw huisdier buiten het complex
uitlaten. Tevens verzoeken wij u om gebruik te maken van poepzakjes.
De kosten voor een overnachting zijn:
Camper/caravan op basis van 1 persoon € 25,00 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Camper/caravan op basis van 2 personen € 27,50 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Een extra persoon € 4,00 p/n
Grote tent op basis van 1 persoon € 17,50 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Grote tent op basis van 2 personen € 20,00 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Een extra persoon € 4,00 p/n
Kleine tent op basis van 1 persoon € 12,50 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Kleine tent op basis van 2 personen € 15,00 p/n inclusief elektriciteit en andere kosten
Een extra persoon € 4,00 p/n
Overige informatie zoals inschrijven voor een avondmaaltijd en de traditionele BBQ op
donderdagavond, wordt samen met de deelnemers informatie bij aankomst aan u overhandigd.
We willen van deze EK40+ voor iedereen ook dit jaar weer een onvergetelijke evenement
maken.
De organisatie Raco2000/SUL is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor
persoonlijk letsel, vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan
tijdens het verblijf op ons complex.

Message to the campers on our site.
This time there is also the possibility for a limited number of participants in the EK40+ to
spend the night on our site with a motorhome, caravan or tent. The participants who want to
use this option can register at the email address sul.utrecht@versatel.nl
You must indicate your stay with the day of arrival and estimated time of arrival and the day
of departure. You must also indicate the total length/width of your motorhome/caravan/tent
and how many people you are coming with.
You will then receive an invoice from us for your period of stay.
This account must then be transferred as soon as possible to bank account:
NL08 RABO 0331 0809 90. Attn. stg. SUL
Because your reservation is only valid after receipt of your payment and your place will then
be definitively assigned, provided that there is still a place available at that time.
You will receive confirmation of your placement or rejection once the site is full.
Because not everyone will arrive on the same day or time, a terrain layout must be made
based on the arrival day and time specified by you. For that reason, you will be assigned a
predetermined spot to accommodate everyone in the order of arrival.
On arrival you can report to Rob Bruinsma and he will indicate your spot.
You can call him half an hour before your arrival on mobile number 0031 653 457 713 so that
he can be present at the entrance gate to meet you.
There are a number of connection points for the electricity, but it is necessary to bring
extension cords and adapter cords / plugs yourself.
There are toilets and showers available for you during your stay.
Your car can be parked in the closed parking lot next to our entrance.
Pets are welcome, provided they are on a leash. You can walk your pet outside the complex.
We also request that you use poop bags.
The costs for an overnight stay are:
motorhome/caravan based on 1 person € 25.00 p/n including electricity and other costs
motorhome/caravan based on 2 persons € 27.50 p/n including electricity and other costs
An extra person € 4.00 p/n
Large tent based on 1 person € 17.50 p/n including electricity and other costs
Large tent based on 2 persons € 20.00 p/n including electricity and other costs
An extra person € 4.00 p/n
Small tent based on 1 person € 12.50 p/n including electricity and other costs
Small tent based on 2 persons € 15.00 p/n including electricity and other costs
An extra person € 4.00 p/n
Other information, such as registering for an evening meal and the traditional BBQ on
Thursday evening, will be handed over to you on arrival.
We want to make this EK40+ 2022 an unforgettable event for everyone again this year.
The organization Raco2000/SUL cannot be held liable in any way for personal injury, loss of
personal belongings or material damage caused during your stay at our complex.

