
 

 

 

 

 
 

SLAGBOOM BIJ ENTREE FAMILIEPARK TOP TOTAAL VREDEOORD 

Beste eigenaar, 

Bij Familiepark TOP Totaal Vredeoord staat veiligheid voorop. We zijn dan ook blij u te kunnen melden dat er 
een slagboom is geplaatst bij de entree. Binnenkort wordt deze in werking gesteld. Alleen auto’s van 
huiseigenaren krijgen dan nog toegang tot het terrein. Andere voertuigen kunnen parkeren op de centrale 
parkeerplaats voor het park. Zo verhogen we de veiligheid en houden we het park autoluw. 

Wat gaat er veranderen? 

Een aantal praktische zaken: 

 De slagboom werkt op basis van automatische kentekenherkenning. U krijgt dus geen pasje, de 
slagboom opent automatisch als u komt aanrijden; 

 Iedere huiseigenaar op Vredeoord kan maximaal 2 kentekens doorgeven van auto’s die op zijn/haar 
naam staan. Uw visite kan dus niet het terrein op met hun auto; 

 U mag maximaal 1 auto bij uw woning of op de toegewezen parkeerplaats parkeren. De andere auto 
parkeert u op het centrale parkeerterrein. 

 De slagboom is alleen overdag in bedrijf van 08:00 tot 23:00 uur. ’s Nachts en ’s ochtends vroeg is de 
slagboom doorlopend gesloten voor inkomend verkeer (uitrijden kan wel). Komt u na 23:00 uur aan, 
zet dan uw auto op de centrale parkeerplaats totdat de slagboom weer opengaat.  

Let op: niet alle kavels beschikken over (ruimte voor) een eigen parkeerplaats.  

 Bij kavelnummers 1 t/m 146 kan er 1 auto naast het huis worden geparkeerd. (Parkeer aub niet op de 
tussen- en hoofdpaden!) 

 Bij kavelnummers vanaf 147 is er te weinig ruimte. U parkeert de auto op de parkeerplaats die u is 
aangewezen. 

Wat moet u doen? 

Om u toegang te kunnen geven tot het terrein, hebben we uw kenteken(s) nodig.  

Stuur vóór 09 januari 2023 een mail aan info@campingvredeoord.nl, vermeld in uw bericht de volgende 
gegevens: 

- Het kenteken van maximaal 2 auto’s die op uw naam staan; 
- Uw naam, huisadres en mobiele nummers; 
- Uw kavelnummer (alleen eigenaren van vakantiewoningen krijgen automatische 

kentekenherkenning!). 

Wij zorgen er daarna voor dat alles geregeld wordt, u hoeft verder niets te doen. Heeft u vragen over de 
slagboom, of kunnen we u ergens anders mee van dienst zijn? Laat het ons weten per email of telefoon. U kunt 
natuurlijk ook altijd terecht op de receptie! 

Vriendelijke groet, 
Team TOP Totaal 
 


