
Te Huur 2021 ATLAS EVERGLADE

Deze mooie, zeer royale stacaravan Atlas Everglade met de afmeting van 3.70 x 11.40 is
in de woonkamer gemeubileerd met een vaste comfortabele hoekbank, televisiemeubel
met flatscreen, ingebouwde gaskachel, diverse kasten een eethoek met rondzitbank, 
eettafel en krukje.

De keuken is voorzien van een 4-pits kooktoestel, oven, grill, koelkast, kraan met 
spoelbak, twee werkbladen en veel kastruimte. Een magnetron, waterkoker en koffie 
apparaat is in de keuken aanwezig.

De stacaravan beschikt maar liefst over 3 slaapkamers, 2 zijn uitgerust met een 
tweepersoonsbed en 1 slaapkamer met 2x eenpersoonsbedden. Allen voorzien van 
nachtkastjes en voldoende kastruimte waarvan in 1 slaapkamer een inloopkast.

De badkamer is voorzien van een douche met cabine en een wastafel. Het toilet 
bevindt zich in een aparte ruimte in de stacaravan.

De stacaravan Atlas Everglade is gesitueerd aan de rand van het schitterende bos wat 
zich achter onze camping bevindt en is bereikbaar met de auto. Tevens kunt u de auto 
parkeren bij de stacaravan. De tuin is uitgerust met bestrating en beplanting. Buiten is 
een tuinset aanwezig evenals een barbecue en een vuurkorf. U kunt heerlijk genieten in
de jacuzzi welke in de tuin aanwezig is.



U heeft de keuze te huren incl. linnen ten behoeve van de bedden en badhanddoeken. 
Ook kunt u de keuze maken dat zelf mee te brengen. Het is wel verplicht de bedden 
van beddengoed te voorzien tijdens het huren van de stacaravan.

Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van de faciliteiten op onze camping, 
waaronder het zwembad, welke geopend is vanaf half mei tot en met augustus ieder 
seizoen. Op onze camping is een restaurant, snackbar en café aanwezig.

De horeca is ieder weekend geopend, voor openingstijden verwijzen wij u naar onze 
website www.camping-debosrand.nl. Iedere vrijdagavond is er klaverjassen en iedere 
zaterdagavond de gezellige bingo met mooie prijzen. Tijdens corona maatregelen 
kunnen wijzigingen van toepassing zijn, we hanteren uiteraard de richtlijnen van het 
RIVM.
In het hoogseizoen is er een activiteitenprogramma, ook deze is te downloaden via onze
website. 

Het gebied waarin onze camping zich bevindt is zeer groenrijk, het bos ligt direct 
aangrenzend aan onze camping. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen. In het 
nabijgelegen Giethoorn is het heerlijk genieten van onder andere watersport, het huren
van een bootje of culinair genieten op de mooie terrassen en genieten van dit 
schitterende dorp. Gebied de Weerribben waar zomers het heerlijk vertoeven is, zeker 
met de traditionele woningen en een landschap waar je helemaal tot rust komt.

Prijzen voor de verhuur zijn enkel per week te boeken. Van april tot en met juni en van
september tot en met oktober zijn onderstaande tarieven van toepassing in 2021:

Atlas Everglade 6 personen maximaal € 395,00

Huur linnengoed, badhanddoeken en 
keukendoeken (per persoon) incl. wassen

€ 12,50

Eindschoonmaak € 55,00
*Alle prijzen vermeld incl. BTW

Prijzen verhuur in het hoogseizoen zijn enkel per week te boeken. Van juli tot en met 
augustus zijn onderstaande tarieven van toepassing in 2021:

Atlas Everglade 6 personen maximaal € 549,00

Huur linnengoed, badhanddoeken en 
keukendoeken (per persoon) incl. wassen

€ 12,50

Eindschoonmaak € 55,00
*Alle prijzen vermeld incl. BTW

Voor het boeken van uw vakantie in de Atlas Everglade op Camping de Bosrand kunt u 
het bijgevoegde reserveringsformulier aanvragen. Indien wij in de gewenste 
reserveringsperiode plek hebben zullen wij u de bevestiging via de mail doen 
toekomen. U ontvangt dan de factuur voor 25% aanbetalingskosten van het volledige 
bedrag van de boeking. Het resterende bedrag van de boeking ontvangt u de factuur 14 

http://www.camping-debosrand.nl/


dagen voorafgaand aan uw reserveringsdatum. U kunt hierbij de keuze maken om het 
vooraf over te boeken voor uw aankomst. Indien u het resterende bedrag bij aanvang 
wilt voldoen is dat uiteraard ook mogelijk via pin of contant.

Mocht u nog verdere vragen hebben kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen 
via de mail: info@camping-debosrand.nl 

Wij danken u voor uw interesse in een verblijf op onze camping!

Marcel & Ellen Kamerbeek
Camping de Bosrand
Lohnislaan 2
8337 KG De Pol
06-30404661 (ook whatsapp)
www.camping-debosrand.nl
info@camping-debosrand.nl
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