
Huurtent  ‘Le pommier’ 

LES FAYES  
Géén glamping…..(dat past niet à la campagne, toch )…. 

Gewoon lekker kamperen…..(zonder dat je een eigen tent en spullen hoeft mee te nemen)… 

 

  

Hoe en waar ?  Het is een hele ruime, stevige, robuuste tent (oorspronkelijk een 4-persoonstent).   

De tent heeft tot nu toe geen vaste plaats  gehad. In 2019 krijgt hij een vaste plaats (naar deze plaats 

is ook de tent genoemd…een plek waar een oude appelboom/pommier stond die helaas ‘overleden’ 

is) met heerlijk vrij uitzicht !  De tent kan heel  het kampeerseizoen (Pasen-15 september) gehuurd 

worden.  Er zijn geen vaste aankomst- of vertrekdagen, deze zijn in overleg!   

Bovenstaande foto’s zijn een voorbeeld (is ook niet de nieuwe ‘vaste plek’);  nieuwe foto’s volgen 

z.s.m., als tent weer wordt opgezet. 

De tent is geschikt voor 2 volwassen.   

Hond(en):  welkom….. max./soort/aantal  graag even in overleg ivm de ruimte.   

Kosten: €  200,-- per 7 nachten (2 personen).   €  30,-- voor een ‘losse nacht’. 

 Exclusief:  toeristenbelasting:  €   0,20 pppn.  (afrekening bij vertrek). 

INRICHTING:  

- Kleine luifel met kleed. 

- Binnen ruime plek om te zitten en spullen kwijt te kunnen.  In de slaapruimte ligt een  

 2-persoons-matras.  Om de matras zit een schoon hoeslaken.  De 2e afgesloten ruimte kan 

gebruikt worden voor bagage ed. (Desgewenst kan de hele tent ook  1 grote ruimte zijn). 



- Buiten is een picknick-tafel  met parasol, 2 verstelbare tuinstoelen, een klein tafeltje en een 

wasrekje. 

INVENTARIS 

- Kooktoestel op gas met 2 pitten. 

- Borden, bestek, glazen en bekers. 

- Pannen / spatels. 

- Algemeen keukengerei, geheel compleet. 

- Afwasteiltje, borstel & schuursponsje. 

- Lamp en kaars. 

ZELF MEENEMEN 

- Dekbed(en)met hoes, kussen(s) met sloop. 

- Handdoeken en keukenlinnen. 

- Eigen kleding en persoonlijke (toilet-)spullen. 

- Levensmiddelen zoals kruiden, koffie/thee en andere voorraad-spullen. 

- Spullen voor de hond (indien nodig), zoals eet-/drinkbakken, bench/mand/kleed ed. 

ALGEMEEN 

Voor alle kampeergasten is aanwezig/te gebruiken (GRATIS): 

- Wifi-internet 

- Koelkast 

- Diepvrieskist 

- Toiletpapier  

- Handzeep  

- Wandelkaarten, routes, folders, tijdschriften etc. in ons ‘INFO-caravannetje’ 

- BBQ 

 

 


