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Camping “De Somerense Vennen”
Philipsbosweg 7 | 5715 RE  Lierop Someren
www.somerensevennen.nl | info@somerensevennen.nl
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            van Someren
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Wij heten u van harte welkom op camping 

“De Somerense Vennen”.
De prachtige ligging, de uitstekende voorzieningen, de vele activiteiten en de ruimte voor 
avontuur zijn de echte kwaliteiten die u hier kunt vinden.

Wij heten u van harte welkom op camping “De Somerense Vennen”, in de groene “OASE” van 
rust. Gedurende uw verblijf zullen wij er alles aan doen uw vakantie zo plezierig mogelijk te 
laten verlopen. 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten.

Met vriendelijke camping groet,
Peggy, Magda, Nelly, Mario, Roland, James, Asia

Adres
Camping de Somerense Vennen
Philipsbosweg 7
5715 RE Lierop
0492-331216
www.somerensevennen.nl
info@somerensevennen.nl Aansprakelijkheid

Ommelseweg 65 • 5721 WT Asten • T (+31) 0493 - 69 61 55 
E info@vinkencaravans.nl • I www.vinkencaravans.nl

Nieuwe en gebruikte 
modellen 

caravans en campers

Online 

kampeerwinkel

Bezoek onze 400 m2 
kampeerartikelen-shop!

Groot assortiment

Loovebaan 45 • 5712 JV Someren Tel. 0493-491572
www.vandenboomenautos.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 20.30 uur

Zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur - Zondag van 10.00 tot 17.00 uur

T A N K S T A T I O N

V.O.F.VAN DEN BOOMEN
We hebben een vol automatische wasstraat.

Gasfl essen propaan
Diverse vers belegde broodjes en snacks



Medewerkers Peggy, receptie 

Nelly, receptieMagda, receptie                         

Mario, buitendienst

Roland, horeca James, horeca

Asia, civiele dienst

14x8x32 cm

Heerbaan 21, Heel
Tel. 0475 - 57 81 86

www.slagerijtomassenheel.nl

Speelheuvelstraat 31, Someren
Tel. 0493 - 49 46 40

www.slagerijtomassensomeren.nl

Heerlijke verse vleeswaren en mooi kwaliteitsvlees

OOK BBQ SPECIALIST!
Heerbaan 21  •  Heel
Tel. 0475 - 578186
www.slagerijtomassenheel.nl

Al ons vlees vers uit eigen Slachterij!

Kijk op aldi.nl of in de app voor de 
dichtstbijzijnde winkel en openingstijden.

VOORDELIG 
OP VAKANTIE
Er is altijd een ALDI in de buurt.



Aansprakelijkheid 
Camping de Somerense Vennen kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, 
verlies of beschadiging van goederen of 
personen, tijdens of ten gevolge van uw 
verblijf op het park, zoals water-, storm- en 
hagelschade. Tevens kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor het 
onklaar of eventueel buitenwerking geraken 
van technische installaties, of het uitvallen 
of sluiten van voorzieningen/faciliteiten op 
de camping. U kampeert op eigen risico. 
Het spreekt voor zich dat wanneer u schade 
veroorzaakt, u deze ook dient te vergoeden.
Houd rekening met uw medekampeerders 
zodat we er samen een prettig verblijf 
van kunnen maken. Wij adviseren u 
om zelf een aansprakelijkheids- en 
annuleringsverzekering af te sluiten bij uw 
verzekeringsmaatschappij.

Aankomst / vertrek
Aankomst/inchecken camping/chalet
Camping:
Bij aankomst dient u zich te melden bij de 
receptie, waar u uw informatie voor uw 
verblijf ontvangt. 
Op de dag van aankomst is uw staanplaats 
beschikbaar vanaf 12.00 uur.
Chalet:
Bij aankomst dient u zich te melden bij de 
receptie, waar u uw informatie voor uw 
verblijf ontvangt. 
Op de dag van aankomst is uw chalet 
beschikbaar vanaf 15.00 uur.

Vertrek/uitchecken camping/chalet
Camping: 
Wij verzoeken u vriendelijk om de camping 
voor 11.00 uur te verlaten en uw sepkaarten 
in te leveren.  Laat uw kampeerplaats leeg 

en opgeruimd achter. Dit zodat wij de 
volgende kampeerders weer een nette 
plek kunnen aanbieden. Als dit voor u niet 
haalbaar is, kunnen wij hiervoor een extra 
dag in rekening brengen.
Als u langer wilt verblijven, vragen wij u dat 
zo vroeg mogelijk bij de receptie te melden.

Chalet: voor het chalet geldt een 
uitchecktijd van 10.00 uur. 
Bij het verlaten van het chalet verzoeken wij 

u vriendelijk:
· Zelf het bedlinnen van de bedden te halen, 

vervolgens in een sloop te doen. 
· De koelkast dient leeg en schoongemaakt 

te worden. Daarna kunt u hem uitzetten 
met de deur open. 

· De verwarming op 15 graden zetten.
· Servies, bestek en overige huishoudelijke 

artikelen schoon achterlaten.
· Huisvuil in container deponeren.
· Chalet veegschoon achterlaten.
· Inleveren van sepkaarten. 
• Chalet veegschoon achterlaten.
• Inleveren van sepkaarten. 
Als u van de camping verwijderd wordt 
ontvangt u geen restitutie
van het reeds
betaalde. 
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Geen zin om te koken? 
Kom naar onze cafetaria!



Activiteiten
Bij de receptie/restaurant staat een 
publicatiebord waarop geplande activiteiten 
kenbaar worden gemaakt. 
Ook zijn er bij de receptie verschillende 
folders te verkrijgen.

Auto’s op het terrein
Auto’s zijn toegestaan, maar let op: 
STAPVOETS rijden ( 5 km/h ) op het hele 
terrein! De slagboom is geopend van 
7.00 tot 23.00 uur. De slagboom werkt 
op kentekenherkenning. Bij misbruik 
en onrechtmatig gebruik behouden de 
medewerkers van camping “de Somerense 
Vennen” zich het recht om uw kenteken te 
deactiveren.
Er is één auto toegestaan bij uw stacaravan 
/ chalet / caravan of tent mits u deze op uw 
eigen plaats kunt parkeren. Indien dit niet 
mogelijk is,  bent u verplicht uw auto te 
parkeren op het parkeerterrein. 
1 Auto is toegestaan bij uw stacaravan/
chalet/caravan of tent mits u deze op uw 
eigen plaats kunt parkeren. Indien dit niet 
mogelijk is,  bent u verplicht uw auto te 
parkeren op het parkeerterrein. 

Autohuur
Bij autobedrijf Stienen in Someren kunt u 
terecht voor het huren van een auto 
telnr. +31 493-493111.

Banken
In Someren bevinden zich 
verschillende pinautomaten

Bezoek en logees
Bezoekers moeten vooraf aangemeld 
worden bij de receptie. 

Indien bezoekers wensen te overnachten 
dient dit bij de receptie gemeld te worden 
en het verschuldigde bedrag te voldoen  
€ 5,00 p.p.p.n.
Logees en bezoekers parkeren op de 
parkeerplaats.

Calamiteiten
Bij calamiteiten waarbij hulp van Brandweer, 
Ambulance of Politie dringend nodig is bel 
112. Informeer daarna direct personeel van 
de camping +316 24 40 61 96 of +31 492 
331216.



Broodjes
Broodjes zijn verkrijgbaar, 
op bestelling, tijdens 
de meivakantie, 
Hemelvaart, Pinksteren en 
zomervakantie.
Bestelformuliertjes vindt u 
bij de receptie.
Afhalen van bestelling
op de receptie
v.a. 9.00 uur. 
 
Barbecue
Barbecueën is toegestaan.
Bij aanhoudend droog weer 
behouden de medewerkers van 
camping “de Somerense Vennen” zich 
het recht om deze regeling aan te passen 
vanwege ieders veiligheid.

Chemisch toilet
U kunt uw chemisch toilet legen in de 
daarvoor bestemde voorziening.
Deze bevindt zich aan de achterzijde van 
het sanitair gebouw
(op plattegrond nr. 11 naast plek 85)
Na het legen van uw chemisch toilet wel 
goed naspoelen.

Drinkwater
Het drinkwater op de camping betrekken 
wij van het waterleidingbedrijf. Dit zorgt 
voor een constante kwaliteit. Helaas is de 
prijs hiervan zo hoog dat wij het niet toe 
kunnen staan dat u ons water gebruikt om 
er auto’s, caravans mee te wassen of tuintjes 
mee te sproeien.
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De Brabantse gastvrijheid zal voor u 
een begrip zijn na een bezoek bij ons 

in het restaurant. 



Drugsgebruik
Het is verboden om in het bezit te zijn van 
drugs, dus ook geen softdrugs. Overtreders 
worden onmiddellijk van de camping 
verwijderd zonder restitutie van staangeld 
en/of borg.
 
Foto en video materiaal
U gaat ermee akkoord dat er foto’s of video’s 
tijdens uw verblijf kunnen worden gemaakt 
en dat deze voor commerciële doeleinden 
door de camping worden verspreid via de 
website, drukwerk of social media.
We zullen zorgvuldig omgaan met het 
verkregen beeldmateriaal.

Elektra
U kunt uw elektra en CAI kabel aansluiten 
op onze boomstammetjes. I.v.m. grasmaaien 
vragen wij u om een inkeping m.b.v. een 
spade te maken. (max. 5 cm diep dit geldt 
voor seizoensplaatsen).

Gasflessen
Bij tenten en caravans mogen alleen 
propaan of butaan gasflessen met geldige 
datum worden gebruikt. Zij mogen niet 
worden ingegraven en behoren met een 
degelijke slang (met geldige datum) + klem, 
bevestigd te worden. 
Bij tankstation van den Boomen verkrijgbaar 
telefoonnummer +31 493-491572.

Geluid / nachtrust
Wij vragen u vanaf 22.00 uur geen 
geluidsoverlast te veroorzaken. Vanaf 23.00 
tot 7.00 uur geldt de absolute nachtrust. 
Geluiden van radio en/of tv mogen voor uw 
mede recreanten niet hoorbaar zijn. Denk 
hierbij ook aan uw stemgeluid.

Groenstroken en beplanting
Wij vragen uw medewerking om zuinig 
te zijn op alles wat groeit en bloeit. Elke 
donderdag zal er onderhoud aan de groen 
voorziening worden gepleegd. Hiervoor 
vragen wij uw begrip. U maait zelf rondom 
uw caravan het afvalgras kunt u deponeren 
in de daarvoor bestemde groencontainer. 

Grondzeil
Het is niet toegestaan om een folie of zeil 
onder uw mat in uw tent te plaatsen.
Dit om het gras zoveel mogelijk te sparen. 
Worteldoek is toegestaan.

Huisdieren  
Alleen honden en katten  (max. 2 per plaats) 
zijn welkom op onze camping, mits u ze 
aangelijnd houdt en buiten de slagboom 
uitlaat. Het is verplicht poepzakjes bij u 
te dragen en deze te deponeren in de 
daarvoor bestemde bak bij ingang van de 
camping.
Honden en katten dienen te allen tijde 
aangelijnd te zijn. Het is niet toegestaan om 
hekwerk te plaatsen voor uw huisdier.(dit 
i.v.m. schade aan ondergrondse leidingen 
van de Somerense Vennen)

In onze chalets zijn geen huisdieren 
toegestaan.

Huisvuil 
Het normale huisvuil kunt u in de groene 
perscontainer op de parkeerplaats 
deponeren m.b.v. uw sepkaart.
Glas kunt u deponeren in de glasbak.

Kindersanitair ( 0 > 8 jaar )
Indien u met uw kind gebruik wilt maken 
van het kindersanitair kunt u hiervoor een 





sleutel ophalen, tegen een waarborg van 
€ 5,00  bij de receptie. Uw kind dient te allen 
tijden onder begeleiding van een ouder hier 
aanwezig te zijn, dus nooit alleen of met 
alleen leeftijdgenootjes. Wij vragen u om bij 
het verlaten van het sanitairgebouw deze 
schoon achter te laten en te sluiten als er 
niemand meer aanwezig is.

Klachten
Wij verzoeken u eventuele klachten direct 
tijdens uw verblijf op het park te melden 
bij de receptie, zodat wij deze zo spoedig 
mogelijk kunnen oplossen.

Lozen afvalwatertank camper
Hiervoor is een grondput achter op de 
camping (plek 252). Neem hiervoor contact 
op met de receptie +31 492 33 12 16 

Markten
De gezelligste wekelijkse markten vindt u in 
Helmond, Weert en Woensel op zaterdag. 
In Someren is er in de oneven weken 
op woensdag markt en in de even 
weken kunt u hiervoor naar Asten 
van 9.00 tot 12.00 uur. 

Open vuur/ vuurkorven
Open vuur is toegestaan 
zonder overlast naar de 
buren, denk hierbij aan 
rook en windrichting. De 
vlammen mogen niet 
meer dan 50 cm boven 
de vuurkorf uitkomen. 
Bij droog weer geldt een 
verbod op open vuur. Bij 

aanhoudend droog weer behouden de 
medewerkers van camping “De Somerense 
Vennen” zich het recht om deze regeling aan 
te passen vanwege ieders veiligheid.
Om 24.00 uur dient het open vuur e.d. 
gedoofd te zijn.

Openbaar vervoer
Waarschijnlijk zult u de bushalte wel hebben 
gezien bij aankomst. Deze staat aan het 
begin van de weg waarop u richting de 
camping gaat. De vertrektijden staan 
aangegeven bij de bushalte.

Post
Alle binnenkomende post  wordt voor u 
bewaard op de receptie. De uitgaande post 
kunt u ook bij de receptie afgeven.



Receptie
Voor informatie en advies kunt u terecht 
bij de receptie. De openingstijden van 
de receptie staan aangegeven op het 
publicatiebord. 

Restaurant  “In de Vennen”
U kunt bij ons terecht voor een lekker kopje 
koffie  met gebak, lunch, diner of voor 
een drankje. Meer informatie omtrent de 
openingstijden e.d. zijn te vinden op het 
publicatiebord.

Rookverbod
In alle openbare gebouwen geldt een 
rookverbod.

Schuurtje/ opbergkisten/ tuinhekjes 
Mogen enkel na overleg en toestemming 
van de receptie geplaatst worden.

Snackbar 
U kunt genieten van diverse snacks met vers 
gebakken friet.  Meer informatie omtrent 
de openingstijden e.d. zijn te vinden op het 
publicatiebord.

Speelplezier
Voor uren speelplezier kunnen de kinderen 
terecht in de overdekte speeltuin, in 
de recreatiezaal of lekker spelen in de 
buitenspeeltuin of op het voetbalveld.
Ook staan er verschillende speeltoestellen 
verspreidt over de camping (geheel op 
eigen risico).
Taxi
Taxibedrijf Stienen +31 493 49 31 11

Toiletgebouwen 
De toiletgebouwen dienen er te allen tijde 
schoon en netjes uit te zien. Mocht dit toch 
niet het geval zijn, verzoeken wij u dit even 
te melden bij de receptie, zodat we er iets 
aan kunnen doen. Douchen kan alleen met 
behulp van een sepkaart. Deze ontvangt u 
bij aankomst. Bij elke douche beurt worden 
er punten van uw kaart afgeschreven. Dit 
is afhankelijk van de tijd dat u het warme 
water laat lopen, en uw kaart in de lezer 
laat staan. Er zijn 3 toiletgebouwen op de 
camping aanwezig, en douchen kunt u ook 
nog aan de zijkant van ons restaurant, waar 
ook 2 douches zijn. 
Wilt u er op letten dat de toiletgebouwen 
en buitenkranen geen speelplekken voor 
kinderen worden.

Wasserette
Om veiligheidsredenen vragen wij u geen 
was te laten drogen op uw terras wanneer u 
zelf niet aanwezig bent.
Er zijn wasmachines en drogers aanwezig 
in de wasserette, deze werken aan de hand 
van een wassen/drogen sepkaart. Deze 
is verkrijgbaar op de receptie. Normaal 
wasprogramma incl. wasmiddel € 4,00
De kosten voor het drogen van uw was 
€ 2,00. Zorg eerst dat u alles op de 
machine goed heeft ingesteld, dit kunt u 
door de draaiknop of de cijferknoppen te 
bedienen. Als u alles heeft ingesteld vraagt 
de machine: “betalen a.u.b.”. Dan houdt u 
uw wassen/drogen sepkaart rustig tegen 
de laser aan. Na 3 sec. vergrendelt de 
wasmachine deur (Sepkaart kunt u laten 
opwaarderen bij de receptie). 



Wifi
U kunt op uw plaats met 1 apparaat gratis 
gebruik maken van wifi gedurende uw 
verblijf. Hiervoor ontvangt u van ons een 
wifi- ticket. Storingen wifi zullen wij binnen 
24 uur oplossen maar wij kunnen hiervoor 
niet aansprakelijk gesteld worden (codes 
kunnen niet ingewisseld worden tegen 
contanten) Wilt u voor meerdere apparaten 
gebruik maken van wifi dan gelden de 
volgende ticket prijzen per apparaat:

Prijzen wifi
1   dag (24 uur)  €     3,00
3   dagen      €     7,50
7   dagen   €   12,50  
14 dagen   €   22,50
1 maand   €   45,00
3 maanden  €   90,00
6   maanden            € 125,00
1   jaar   € 150,00

Winkelen
Hiervoor kunt u naar Someren, Asten, Weert, 
Helmond en Eindhoven.

Zwembad
Er is een overdekt verwarmd zwembad 
met peuterbad, geopend vanaf 19 april tot 
1 oktober van 10.00 - 19.00 uur. Er is geen 
badmeester aanwezig, dus de kinderen 
zonder zwemdiploma alleen onder toezicht 
(betreden op eigen risico).
De huisregels van het zwembad staan bij de 
ingang van het zwembad. 

Like us on facebook  

Kampeertarieven 2019            

Tarieven *    Comfort  Standaard
 1 april  - 31 oktober   € 26.00  € 22.00

Arrangementen ** 
Meivakantie         te boeken van 19 april – 10 mei       week   € 290.00    2 weken   € 400.00   
Hemelvaart***       29 mei – 2 juni  € 165.00
Pinksteren***       7 juni – 10 juni  € 145.00
Hepi     29 mei – 10 juni  € 300.00
Juni maand             3 juni- 3 juli  € 320.00
September maand 1 september-30 september  € 320.00

*** Hemelvaart en Pinksteren uitsluitend als arrangement te boeken
Weekend - Family  arrangement  all in (vrijdag – zondag 17.00 uur) € 65.00

Hoogseizoen kamperen arrangement **  ( periode tussen 7 juli – 20 augustus )
1 week     € 250.00
2 weken     € 500.00
3 weken     € 750.00

*Kampeertarieven zijn o.b.v. 2 personen, warm water, elektra, storten huisvuil, 
toeristenbelasting en wifi** 
** Arrangementen zijn o.b.v. 2 personen, 2 thuiswonende kinderen, warm water, elektra, 
storten huisvuil, toeristenbelasting en wifi 

Gratis voor onze kampeergasten
6 ampère elektra    (standaardplaats)
16 ampère elektra   (comfortplaats)
Cai    (comfortplaats)
Wateraansluiting, afvoer op de plaats (comfortplaats)
          
Gebruik zwembad (geopend 19 april - 1 oktober) Gebruik binnen- en buitenspeeltuinen

Tevens zijn wij lid van de ACSI-Card
Comfort  €  21,50       Standaard   € 18,00  p.p.p.n. excl. toeristenbelasting 
ACSI is geldig van:   1 april – 26 april 
   6 mei –  29 mei
   11 juni - 5 juli
    19 augustus – 31 oktober
   

Warm water
Storten huisvuil
Toeristenbelasting
Bijzettentje van max. 4 m2 x 1.5
 b.h. naast de caravan



Extra’s
Extra persoon vanaf 2 jaar  € 5,-p.p.p.d.
Logies  + 1 dag zwempas   € 5,- p.p.p.d.
Extra bijzettentje    € 4,50 p.d.
Huisdier     € 5,- p.h.p.d.
Toeristenbelasting  ACSI   € 1,25 p.p.p.n.
Wifi per week ( meerdere termijnen mogelijk ) € 12,50
Wasmachine ( incl. wasmiddel )  € 4,-
Droger     € 2,-
Tent / caravan onbewoond ( voor/naseizoen ) € 10,-
Reserveringskosten    € 7,50
Externe zwembad bezoeker   € 6,-  p.p.p.d.

Lange termijn kampeer tarieven 2019 
Voor seizoen  ( 1 april – 5 juli )  € 950,-
Heel  seizoen ( 1 april – 31 oktober ) € 1850,-
Na seizoen ( 18 augustus – 31 oktober ) € 540,-
( o.b.v. 2 personen, thuiswonende kinderen, toeristenbelasting, 150 kWh elektra.
Excl. Warm douche water, storten huisvuil )

Tarieven chalets 2019 
Periode 1: 01 januari  t/m 06 juli Periode 2: 07 juli t/m 20 augustus                                                                              
 21 augustus   t/m 31 december   
      Periode 1    Periode 2  
Chalet 2 persoons Spaanse Dorp  week  € 400,-   € 465,- 
    Mid/weekend € 300,-   € 365,-
Chalet 6 persoons Spaanse dorp  week  € 560,-   € 625,-
    Mid/weekend € 405,-   € 470,-
Chalet 6 persoons Sterre  week  € 620,-   € 680,-
    Mid/weekend € 450,-   € 510,-
Chalet 4 persoons Nova  week  € 620,-   € 680,-
    Mid/weekend € 450,-   € 510,-
Chalet 5 persoons Nova  week  € 650,-   € 695,-
    Mid/weekend   € 560,-   € 605,-

* Waarborg chalet € 100,00, * Eindschoonmaak, incl. storten huisvuil
* incl. bedlinnen, * Excl. toeristenbelasting  € 1,25 p.p.p.n
* Huisdieren zijn niet toegestaan in de chalets

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden oktober 2018



Belangrijke telefoonnummers  

Alarmnummer     112

Noodgeval / storingen
+31 492 33 12 16 Receptie   ( tijdens kantooruren )
+316 24 40 61 96 Storingsdienst  ( buiten kantooruren)

Huisartensenpraktijk
Kerkepad 6
5715 CC Lierop     0492-331856

Huisartsenpost ( spoed ) Helmond
Elkerliek ziekenhuis
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond     0900-8861

Huisartsenpost ( spoed ) Geldrop
St. Anna ziekenhuis
Bogardeind 2 
5664 EH Geldrop    0900-8861

BENU Apotheek Someren
Postelpark 11
5711 JE Someren    0493-495954

VVV       
De Meer 21a
5711 XC Someren    0493-496888

Tandartspraktijk Bronzwaer  
Wilhelminaplein 10
5711 EK Someren    0493-490610
Spoed 06-22094316

Veterinair Centrum   0493-441044
Slievenstraat 16
5711 PK Someren
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Onze Trots  
Koude schotel

bak 500 gram 

1,99

lekker
goedkoop

Tapas
alle varianten met sticker

5,00

3 voor

lekker
goedkoop

gratis*

0,00

Kaiserbroodjes, 
pistoletjes en 
roomboter
croissants
4 voor 1,00   

Jan Linders Helmond 
Dijksestraat 131 
(0492) 47 59 40

Jan Linders Someren 
Kerkstraat 30D 
(0493) 49 44 81

Elke dag open!
Voor openingstijden zie janlinders.nl of download de gratis app.

blijf altijd op de hoogte!

Het voordeel van het zuiden.

't lekkers van het zuiden
fijne vakantie met al 

altijd voordeelaltijd voordeel
bij Jan Linders
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