
Bij Doe Boerderij De Steenuil kun je beleven om op ons terrein in een “Puur aarde(n) tent met 

privé tuintje te overnachten.  

Genieten van een machtig mooi uitzicht op onze oude wijze eik. Een heerlijke zandbak en 

speelhuisje voor de kinderen. En een omheind veldje zodat je altijd privacy hebt en je kleintje in 

het zicht. Zodat je altijd zicht op de kleintjes hebt.  

Daarnaast vind je voor jezelf een heerlijke kruiden om een theetje te zetten.  

Of kun je een bloem plukken om op je broodje te eten! We kijken uit naar jullie komst en wensen 

jullie een prettig verblijf in onze Puur Aarde(n) tenten met omheind tuintje!  

Geniet ervan!  

Familie van de Schoot en Team  

 

Wilt u reserveren?  

mail dan naar info@desteenuil.nl  

De tenten zijn ingericht met 2 comfortabele bedden met matras, daarnaast vinden jullie 2 

opvouw-camping matrassen voor u of de kinderen. Zo is de tent geschikt voor 4 personen.  

In de kisten vinden jullie kinderspeelgoed, veger en handveger en blik. Een kook mogelijkheid 

met daarbij een fluitketel.  

etenswaren of drinkwaren mag u enkel buiten bereiden. Binnen in de tent mag u geen eten 

bereiden of water koken i.v.m. gevaar en veiligheid en hygiëne.  

Ook vinden jullie een paar bordjes, bekers, bestek in de picknickmand. Er zijn wat lekkere zachte 

kussens. En een sprei voor het bed.  

Wij verhuren géén tenten incl. beddengoed. U dient ten alle tijden zelf beddengoed mee te 

nemen. Voor de kinderen moet u verplicht een waterdicht onderlaken gebruiken (i.v.m. eventueel 

bedplassen) Wat er bij aankomst op de matrassen zit is pure bescherming zodat u ten alle tijden 

een zuiver matras heeft. Hier overheen moet u dus u eigen beddengoed doen.  

 

Op het veld vind u een waterdoorlatend schaduw-zeil tussen de palen. Deze palen zijn géén 

klimpalen voor de kinderen, daarvoor zijn ze niet veilig!  

 

Er is elektriciteit in de tent om je telefoon op te laden. De ventilator werkt met USB kabel welke 

je ook kunt opladen. Het lampje boven het bankje werkt op AAA batterijen, als je aan het zwarte 

koortje trekt gaat deze aan. Probeer deze enkel te gebruiken als het nodig is i.v.m. het milieu.  

De buitenlampionnen en lampjes zijn allemaal op solar-energie. U bent zelf verantwoordelijk dat 

elektrapunten veilig gebruikt worden m.b.t. kinderen.  

 

Er zijn goede gedeelde Camping sanitaire voorzieningen met warm/koud stromend water bij de 

boerderij. Muntjes zijn niet nodig.  

Op het kampeerveld vinden jullie dichtbij toiletten en een wasgelegenheid. Ook is er bij de tenten 

een watertap puntje, dit is ook veilig drinkwater.  

in de informatie voorziening van de camping kunt u een gedeelde diepvries en koelkast vinden, 



daar mag u uw eten inzetten als dat nodig is!  

Huisdieren zijn in geen geval toegestaan. Ook is het niet toegestaan om vuur te maken bij de tent. 

Ook geen kolen BBQ of vuurkorf.  

Eten maken mag op de aangewezen tegel op het veldje, minimaal 4 meter verwijderd van de tent. 

U mag geen schade aanbrengen aan ons grasveld.  

 

Bij de reservering zit een borg van €100. Je ontvangt hiervoor een borg betalingsbewijs.  

Bij vertrek na controle en goedkeuring wordt de borg weer terugbetaald. Mocht er schade 

ontstaan staan , dingen vermist zijn of andere gebreken, kapot of vervuild, dan brengen wij deze 

in rekening. De borg is een fictief bedrag. Bij bereken kan het bedrag hoger of lager uitvallen van 

€ 100,00.  

Wat dient u zelf verplicht mee te nemen:  

· Beddengoed: bij gebruik van onze tenten bent u verplicht om het volgende mee te nemen en te 

gebruiken: Onderlaken/matrashoes + laken of (voor kinderen waterdicht)  

dekbed/deken of slaapzak + kussen 

· Handdoeken/theedoeken en afwasspullen , poetsdoek en middel, en vuilniszakken  

· Een zaklantaarn of hoofdlampje is aan te raden en sloffen/pantoffels voor in de tent. (In 

de tent mag u geen buitenschoeisel gebruiken) 

 

 

Inchecken en Uitchecken:  

Bij aankomst kunt u tussen 14:00 uur en 15:00uur inchecken, Deze tijd staat vast. Het kan nióót 

eerder.  

Komt u al graag eerder spelen en genieten op het terrein? Dan dient u via de site 

www.desteenuil.nl entree tickets te kopen voor het Steenuil boerderij park “dagje” weg. U auto 

moet u dan nog even laten staan op de dag-bezoekers parking. U meld zich aan de entree als dag 

bezoeker. En vanaf twee uur kunt u zich melden via app nummer 0658864838 zodat u kunt 

inchecken.  

Aankomst: 

Op het moment dat u aankomt , staat u op de parkeerplaats en app je naar de receptie app dat je 

komt inchecken voor de puuraarden tent. Wij komen jullie ophalen om je te begeleiden naar je 

tent. Je krijgt meteen , na betaling borg, een welkomst tasje en de welkomst mand mee en een 

sleutel voor de poort! 

LET OP!. komt u later aan dan 15:00 uur dan bent u verplicht dit te melden via app op nummer: 

0658864838 

 

Uitchecktijd is vóór 11uur. U kunt dit niet verlengen.  

Wilt u nog lekker blijven spelen en genieten op het terrein dan dient u na de uitcheck via de site 

www.desteenuil.nl entree tickets te kopen voor het Steenuil boerderij park “dagje” weg.  

U auto moet u dan ook verzetten naar de dag-bezoekers parking. En u meld zich dan opnieuw aan 

via de entree van de steenuil dag-bezoekers met u tickets.  

Zo staat ook alles met betrekking tot de Covid goed genoteerd.  

http://www.desteenuil.nl/
http://www.desteenuil.nl/


 

Prijzen en mogelijkheden:  

Aankomst na 14:00u vertrek vóór 11:00u  

Kosten zijn €110,00 per nacht  

(de tent is geschikt voor 4 personen, uiteraard kan er een bijzettentje neergezet worden of kunnen 

er i.p.v. 2 , 3 kleine kindjes slapen)  

Deze prijs is incl. tent en inventaris en het omheinde tuintje, daarbij gebruik van het hele 

boerderij park en belastingen, sanitair en elektra, milieuheffingen en parkeren voor 1 auto.  

Eind-Schoonmaakkosten zijn verplicht € 35,00 

Komt u met meer auto’s dan dient u dat aan te geven en rekenen wij de prijs van de prijslijst 

camping. 

 

(wilt u met meer personen komen? Dan betaald u het losse overnachting tarief van de camping, te 

vinden op de site www.desteenuil.nl op de Camping prijslijst)  

U mag uiteraard met minder dan 4 personen verblijven in de tent en ook korter verblijven. Echter 

kunnen we de tarieven nooit aanpassen. U betaald altijd het vaste tarief van € 110,00 per 

overnachting x 2 = € 220,00 + € 35,00 verplichte eindschoonmaak.  

Totaal € 255,00 voor twee overnachtingen voor 4 personen.  

Bijzettentje:  

U mag gratis een bijzettentje neerzetten in u privé tuintje. Slapen daar personen in, zodat u over 4 

personen totaal gaat? Dan betaald u wel per persoon per nacht voor deze gasten het tarief op de 

prijslijst van de camping.  

Visite: 

Krijgt u bezoek wat niet blijft slapen? Dan dient u deze vooraf verplicht aan te melden via de site 

www.desteenuil.nl tickets kopen: keuze vak: visite op de camping. In het kader van alle 

verplichte registraties en gezondheid- check en dergelijke staat dan goed genoteerd.  

Roken 

Ons gehele terrein is rookvrij. In de tent is een groot verbod op roken van kracht! Als u rookt in 

de tent dient u een vervangende tent te kopen van € 1500,00 

 

Camping-bedje 

Wij hebben een camping-bedje te huur (mits beschikbaar , vooraf aanvragen) voor babie’s.  

(let op, u bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor veilig gebruik) Kosten € 40,00 per nacht  

 

Gebruik skottelbraai 

Deze mag nooit binnen gebruikt worden, ook niet om water te koken. U dient deze geheel zuiver 

terug te zetten in de doos met alle onderdelen. Als deze vies en of onvolledig word achtergelaten 

dienen wij ten alle tijden € 100,00 in rekening te brengen.  

Houd rekening met kleine kinderen en gevaar. Ook m.b.t. het vet - spatten. U dient de 

skottelbraai op voldoende (minimaal 4 meter) afstand van de tent te gebruiken. U bent zelf 

verantwoordelijk voor veilig gebruik. hij werkt op gas. Is deze leeg? Dan kunt u bij bar een volle 

ophalen en de lege inleveren. In de doos vind u de werkwijze.  

http://www.desteenuil.nl/
http://www.desteenuil.nl/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=skottelbraai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjG9Zmuu_vxAhVP26QKHU0zAQsQkeECKAB6BAgBEDY
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=skottelbraai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwja35OD2vvxAhXH2qQKHSueB1EQkeECKAB6BAgBEDY


Eet en drinkwaren  

stopt u verplicht in de plasticbakken.  

Mieren of ander ongedierte:  

In de tent vind u plasticbakken. Niet zo mooi voor het oog maar wel handig. Wie in de natuur 

leeft weet dat wij moederaarde delen met ontelbare andere bewoners. Heeft u eten of andere 

tiolet-spullen welke u niet wilt delen met andere aardbewoners? Stop ze dan in deze bakken. Zo 

blijft ook meteen de tent vrij van deze aardbewoners. En blijft alles hygiënisch en netjes, ook 

voor de volgende genieter van de tent.  

 

Dieren:  

Er mogen geen steenuil dieren “in” de tent verblijven. Ook geen lieve kittens die op onze 

boerderij wonen.   

Schoenen: 

Het is NIET toegestaan om de tent met schoenen te betreden. Deze zet u buiten de tent in de 

aangewezen kist/bak 

Sanitair en kinderen:  

Het is nooit toegestaan om kinderen buiten vrij te laten plassen of poepen. Is het voor u kindje te 

ver lopen? Of voor de nacht niet handig? Tip: neem van thuis een emmer mee om dit eventueel 

op te vangen, dit maakt u dan daarna schoon in de toilet. Zo kunt ongelukjes voorkomen en zorgt 

u er ook voor dat alles hygiënisch blijft en voorkomt u ziektes.  

Uitchecken en borg retour:  

Bij vertrek dient u de tent precies ingericht en schoon achter te laten zoals u hem heeft 

aangetroffen. Na het inleveren van de welkomstmand bij de bar en de controle door een van onze 

medewerkers , ontvangt u uw borg terug. 

Ook dient u alle spullen welke u eventueel in de koelkast of vriezer heeft gedaan mee te nemen.  

Mocht er onverhoopt iets stuk gaan of vuil worden. Geef dit dan op de lijst bij uitchecken eerlijk 

aan.  

Zodat we het kunnen oplossen en eventueel zo nodig, in rekening kunnen brengen en kunnen 

maken of vervangen.  

Voordat u het terrein verlaat zullen wij even alles controleren, samen met u.  

 

Auto:  

Onze camping en boerderijpark is auto vrij. U kunt bij aankomst even de auto bij u tent zetten. 

Na uitladen dient u deze op de parking te zetten. U mag op de dag van vertrek de auto even bij de 

tent rijden mits u stapvoets rijd.  

Het adres is: 

Doe-Boerderij De Steenuil, schansstraat 3 ,5688NC Oirschot  

Receptie app telefoon: 0658864838 

 



Bij vragen, informatie of klachten: 

Mag u ons altijd berichten op de app telefoon. Wij doen onze uiterste best om zo snel mogelijk te 

reageren!  

als u boekt ontvangt u het reglement 


