8.7
(23 reacties)

Naturistenvereniging De Peelrand
Naturistenvereniging De
Peelrand
Weversweg 5
5411 RX Zeeland (N-Br)
Tel:+31 6 23387594
marketing@peelrand.org
www.peelrand.org
Lat: 51.701256
Long: 5.643212
Naturistencamping De Peelrand is op
de eerste plaats geëindigd bij de
BlootKompas! Awards 2021 in de
categorie verenigingsterrein!
In het bourgondische Brabant,
gelegen tegen het prachtige
natuurgebied de Maashorst, vind je
naturistencamping De Peelrand.
Camping De Peelrand staat voor rust,
privacy en een aangenaam verblijf.
Faciliteiten naturistencamping De
Peelrand
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De camping biedt moderne
voorzieningen, er is een overdekt
zwembad inclusief peuter bad en je
kunt opwarmen in de sauna. Ook
voor kinderen is deze locatie een fijne
plek, ze kunnen al hun energie kwijt
in de ruimte speeltuin. Houd je van
een beetje gezelligheid in de
avonden? Ga dan eens naar een
feest- of thema-avond! Ook in de
omgeving is er genoeg te doen, zowel
voor jong als oud. Ben je
mindervalide? Naturistencamping De
Peelrand in Nederland is goed
toegankelijk.
Het Prettig Bloot-label prijkt aan de
muur
Locaties met een Prettig Bloot-label
hebben met NFN Open & Bloot
afspraken gemaakt over de vijf
kernwaarden: veiligheid, vrijheid,
respect, openheid en gastvrijheid. Je
kunt dus veilig en prettig bloot

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De
informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie
je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl
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recreëren op locaties met dit label.
Naturistenvereniging de Peelrand
heeft dit label van NFN ontvangen.
Algemeen
NFN / INF kaart verplicht
Vereniging
Plaats voor tenten
Plaats voor caravans
Plaats voor campers
Oppervlakte (ha): 5
Aantal plaatsen: 190
Aantal plaatsen met elektra: 190
Alle plaatsen hebben elektriciteit
Auto's op apart parkeerterrein
Aangepast sanitair voor
mindervaliden
WIFI / internet gratis
Faciliteiten
Koelkast / diepvries voor algemeen
gebruik
Sauna
Binnenzwembad
Kinderbad
Sauna
Eten en drinken
Gezamenlijke maaltijden (één of meer
keren per week)
Bar
Activiteiten
Georganiseerde activiteiten voor
kinderen
Georganiseerde activiteiten voor
volwassenen
Jeu de boules
Diversen
Nederlands gesproken
Engels gesproken
Duits gesproken
Alleengaanden welkom
Huisdieren welkom
Geschikt voor kinderen

Naturistenvereniging De Peelrand (07-01-2023)

2

