
Kwaliteitslijst Campings – Vekabo Nederland 
Bedrijf: 

Straatnaam en huisnummer: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

VEKABO-regio: 

 

Algemene Voorzieningen:  
Er is een voor gasten duidelijk herkenbaar meldpunt 
aanwezig 

 

Op een centrale plek hangt een kampeerreglement en 
de prijslijst. 

 

Er is een aanbod van toeristisch/recreatieve informatie 
aanwezig. 

 

Het bedrijf beschikt over een up-to-date website  
Er is een adequate wifi-aansluiting, geschikt voor tablet 
of smartphone 

 

Er is een oplaadpunt voor een elektrische fiets en een 
elektrische/hybride auto 

 

 

Terreininrichting:  
De inrichting is kleinschalig.  
Uitgangspunt: kleiner of gelijk aan 60 plaatsen en 
ruimte voor trekkerstentjes. 

 

Er is voldoende parkeergelegenheid.  
Een kampeerplaats bestaat uit minimaal 125 m2. 
Trekkersveldjes en camperplaatsen hoeven niet aan de 
minimale oppervlakte norm te voldoen, maar tellen wel 
mee in het aantal plaatsen. 

 

Er is zorg gedragen voor een goede landschappelijke 
inpassing. Het terrein heeft een plattelandsuitstraling 
en is goed onderhouden. 

 

Er is elektriciteit aanwezig; vaste spatwaterdichte 
aansluitpunten bevinden zich op maximaal 20 meter 
van de standplaats (advies: 3-polige eurostekkers met 6 
en 10 ampère), 

 

Het elektriciteit systeem is deugdelijk en de 
campingeigenaar beschikt over een verklaring van een 
erkende installateur, 

 

Per 5 kampeerplaatsen is er minimaal 1 watertappunt  
Er is een overdekte voorziening voor afwas en handwas. 
De afwas voorziening bestaat uit minimaal 3 
spoelbakken (handwas, afwas, en een voor het wassen 
van groenten) 

 



Sanitaire voorzieningen:  
De afzonderlijke sanitaire voorzieningen zijn schoon en 
hygiënisch met heldere aanduiding M/V 

 

Het materiaal in de sanitaire ruimtes is zodanig dat deze 
goed zijn schoon te houden   

 

Bij 10/15 kampeerplaatsen minimaal 2 vaste toiletten. 
Bij grotere eenheden:  

• T/m 25 plaatsen: 1 toilet op 7 kampeerplaatsen 
• 26 t/m 40 plaatsen: 1 toilet op 8 

kampeerplaatsen 
• 41 t/m 60 plaatsen: 1 toilet op 9 

kampeerplaatsen 
• Advies: 1 of 2 urinoirs 

 

Bij 10/15 kampeerplaatsen minimaal 2 wastafels. 
Bij nieuwe campings en bestaande die willen uitbreiden 
geldt de volgende verplichting: 

• T/m 25 plaatsen: 1 wastafel op 7 
kampeerplaatsen 

• 26 t/m 40 kampeerplaatsen: 1 wastafel op 8 
kampeerplaatsen. 

• 41 t/m 60 plaatsen: 1 wastafel op 9 
kampeerplaatsen. 

 

Bij 10 t/m 15 kampeerplaatsen minimaal 2 warme 
douches. Bij nieuwe campings en bestaande camping 
die willen uitbreiden geldt de volgende verplichting: 

• T/m 25 plaatsen: 1 douche op 7 
kampeerplaatsen 

• 26 t/m 40 plaatsen: 1 douche op 8 
kampeerplaatsen. 

• 41 t/m 60 plaatsen: 1 douche op 9 
kampeerplaatsen. 

• Advies is 1 douche op 5 kampeerplaatsen  

 

Er is een stortbak voor afvalwater en chemisch toilet 
aanwezig. 

 

Buitenverlichting aanwezig bij sanitaire gebouwen.  
 

Veiligheid:  
In noodgevallen zijn de hulpdiensten bereikbaar. Er 
hangt een lijst met telefoonnummers van de 
hulpdiensten/alarm nummers. 

 

Bij noodgevallen is de beheerder ook ‘s nachts 
bereikbaar te zijn.  

 

Brandblusmiddelen zijn op een goed herkenbare plek 
aanwezig 

 

EHBO-verbandtrommel B is voorhanden.  
BHV-diploma (verplicht)  
Indien aanwezig: 
Veilige speeltoestellen ( logboek volgens 
warenwetbesluit Attractie en speeltoestellen aanwezig 
en actueel) 

 



Overige zaken:  
Het bedrijf draagt het Vekabo lidmaatschap actief uit. 
Dit kan middels het voeren van vlag, bord logo op de 
website of anderszins (communicatie uitingen). 

 

Bij afrekening ontvangt de klant een nota  
Er is sprake van een goede/transparante administratie 
m.b.t. reserveringen 

 

Er is sprake van goed gastheerschap  
Men voldoet aan de door overheid gestelde eisen zoals; 
beheersplan legionella/veiligheidsplan ed.) 

 

 


