
Noordlandweg 6, 8891 HP Terschelling Midsland 
                                          

Algemeen campingreglement voor gasten in een                                                            
vakantieverblijf op camping Veldzicht in 2023. 

Algemene informatie 
Familiecamping Veldzicht is gelegen tussen het dorp Midsland (ca. 800m) en het Noordzeestrand (ca.1500m).  
De camping is te bereiken per openbaar vervoer, fiets, auto of taxi. Het openbaar vervoer is gesitueerd achter de 
aankomsthal op de haven van West-Terschelling. U neemt de bus naar Paal 8 en u stapt uit bij fietsenverhuur Zeelen te 
Midsland-Noord. Van daaruit gaat u rechtsaf de Noordlandweg op tot u aan de rechterkant het bord van Camping 
Veldzicht ziet staan. Met de auto of de fiets gaat u vanaf de haven richting Midsland. Bij Midsland neemt u afslag (links 
af) Midsland-Noord / Midsland aan Zee. Te Midsland-Noord neemt u de eerste afslag rechts ( Noordlandweg). 
In het dorp Midsland zijn o.a. een geldautomaat, Coop supermarkt met postagentschap, drogisterij, enz.                        
In Formerum is een Jumbo supermarkt. De actuele openingstijden van de supermarkten kunt u vinden op de site van de 
desbetreffende winkels.  Indien u zich op de hoogte wilt stellen van alle evenementen en openingstijden van bijv. het 
subtropisch zwembad, musea, boottochten e.d. dan raden wij u aan om de Sjouw te kopen, informatiekrant van het  
VVV, welke periodiek verschijnt en ook bij de receptie van Camping Veldzicht te koop is. 

Melden. 
Voor uw vertrek naar Camping Veldzicht dient u uw aankomsttijd minimaal 24 uur voor aankomst 
te melden aan de receptie via het nachtregisterformulier (zie omschrijving hieronder). 
LET OP !  Op de site www.veldzicht-recreatie.nl staat onder contact het nachtregisterformulier. Wij 
verzoeken u deze zo volledig mogelijk in te vullen en via knop verzenden te versturen. Op uw 
beeldscherm krijgt u een bevestiging van verzonden. Is dit niet het geval dan dient u e.e.a. 
nogmaals uit te voeren.  
Mocht u uw afvaarttijd op dat moment nog niet weten kunt u deze later als nog per mail 
(receptie@veldzicht-recreatie.nl) toesturen. 

Aansprakelijkheid 
Camping Veldzicht is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terreinen, 
alsmede voor de schade ondervonden door gebruik van de op dit terrein aanwezige faciliteiten. Tevens kan Camping 
Veldzicht geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden i.v.m. diefstal en/of vernieling. 

Alarm 
Melding via de receptie. Algemeen alarmnummer: 112,  Politie  0900-8844. 

Arts en apotheek 
Huisartsenpraktijk Midsland, Westerdam 31 te Midsland, tel. 0562-448703 spreekuur volgens afspraak en apotheek 
aanwezig. Bij spoed  0562-448222 . 

Auto’s 
De terreinen zijn gesloten voor auto’s. De auto’s dienen op de daarvoor aanwezige parkeerplaatsen geparkeerd te 
worden. De fietsendragers dienen van de auto's afgehaald te worden op de parkeerplaatsen. Voor het vervoer van uw 
bagage op de camping zijn een aantal bagagewagentjes beschikbaar welke zich bevinden bij de milieustraat en/of  bij 
het bagagedepot en deze dient u na gebruik hier weer neer te zetten.  

Bagage vervoer . 
Uw bagage kunt u, ook indien u met uw eigen fiets komt, gratis, laten vervoeren door Zeelen rijwielverhuur. Vanaf de 
boot ziet u hun vestiging aan de haven van West-Terschelling. Uw bagage levert u dan in bij deze vestiging. Daar wordt 
een label aan uw bagage gedaan en  dan zo vlot als mogelijk naar ons bagagedepot, bij de hoofdingang van de camping, 
gebracht.  
Wilt u uw bagage weer (gratis) naar de boot laten transporteren, informeert u dan minimaal één dag van te voren bij 
Zeelen rijwielverhuur of dit mogelijk is en hoe laat de bagage in ons bagagedepot klaar moet staan. 
Het bagagevervoer is op eigen risico.  



Beschadiging. 
Het is verboden het terrein, bebouwing en beplanting op de camping te beschadigen.  

Fietsenverhuur en internet. 
Fietsen kunt u huren bij Zeelen rijwielverhuur via terschelling@zeelenfiets.nl  
Alle accommodaties zijn voorzien van een vaste internet aansluiting en ieder heeft een eigen WiFi omgeving. De code 
van de wifi is aanwezig in uw gehuurde accommodatie.   

Huisdieren  
Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij het niet nakomen van deze regel wordt er geen sleutel afgegeven. 

Informatie 
In de informatiekast tegenover de receptie kunt u informatie vinden  met betrekking tot evenementen, kerkdiensten e.d. 
en verder in de Sjouw (informatiekrant van de VVV) welke te koop is bij de receptie en online. 

Klachten 
Klachten kunt u melden bij de receptie, de klachten betreffende de accommodatie dient u tevens bij de verhuurder te 
melden. 

Leefbaarheid 
Na 22.00 uur dient het rustig op de camping te zijn. De camping dient zo schoon mogelijk te worden gehouden, geen 
vuilnis in de sloten of op de camping, maar in de daarvoor aanwezige afvalbakken (zie vuilafvoer). Er zijn een aantal 
speeltuinen met speeltoestellen (zie www.veldzicht-recreatie.nl). Vliegeren en voetballen (i.v.m. veiligheid en 
schade) en het voeren van meeuwen (i.v.m. overlast) is niet toegestaan. 
Muziek is, buiten de tijden van nachtrust, toegestaan mits dit niet storend is voor andere gasten op het terrein. 

Post  
Post kunt u afhalen tussen 17.00 en 18.00 uur.  Ons postadres is: Camping Veldzicht, Noordlandweg 6, 8891 HP 
Terschelling Midsland, Tel. 0562-449999. Indien u post laat opsturen, vermeld dan ook de naam van uw 
vakantieverblijf. Informeert u hierover ook uw familie en kennissen. 

Receptie en Sleutels 
De receptie is iedere dag tussen 17.00 en 18.00 uur en/of op afspraak open. Ook voor calamiteiten en voor het boeken 
van VVV evenementen kunt u gebruik maken van de deurbel of u belt met 0562449999. Bij aankomst op Terschelling 
dient u eerst de sleutel af te halen bij de receptie op de camping, de receptie is dan speciaal voor u geopend. Indien u 
hiervan afwijkt is de sleutel te verkrijgen tussen 17.00 en 18.00 uur. Bij vertrek kunt u de sleutel in de brievenbus 
(Sleutelbus) naast de deur van de receptie deponeren. 

Wasserette 
De wasserette is geopend van 06.00 uur tot 23.00 uur.  
Munten voor de wasmachine (€ 6,00 incl. vloeibaar wasmiddel) en voor de droogtrommel (€ 2,50) zijn via een 
muntautomaat in de wasserette te verkrijgen. De centrifuge werkt op € 0,50 muntstukken. 

Vuil afvoer 
De milieustraat voor  restafval, papier en glas bevinden zich nabij de parkeerplaats tegen over chalet nr.37. 
In de rest-afvalkoepel kunt u uw huisvuil, inclusief G.F.T. en plastic afval deponeren. Wij verzoeken u geen ander afval 
in de papier- koepel te gooien en gooit u alstublieft geen glas in de huisvuilkoepel. 
Tevens het verzoek geen glas te storten tussen 21.00 uur en 08.00 uur. 
Verfresten, batterijen of ander klein chemisch afval, grof huisvuil, ijzerwaren, puin en hout kunt u kwijt nabij de 
receptie. Graag even melden voordat u het hier neerzet. 

Wij wensen u een fijne vakantie toe op 
ons mooie eiland. 

Met vriendelijke groet, 

Camping Veldzicht B.V.  

Bij het niet naleven van dit reglement kan de camping eigenaar of beheerder besluiten gasten te verwijderen van het 
terrein of hen de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van de betaalde huursom c.q. vergoeding. 

mailto:terschelling@zeelenfiets.nl

