
Bagagevervoer naar en van Stortemelk 2019  
     voor kampeerders 

 
Harlingen-Vlieland 

In Harlingen staan Stortemelk-bagagekarren van Doeksen voor u klaar. Hierin deponeert u 
uw bagage. Ongeveer 30 minuten na aankomst op Vlieland worden deze karren met paard 
en wagen/elektrische wagens rondgereden over het hele kampeerterrein. Het is de bedoe-
ling dat u aanwezig bent op de camping om de bagage te ontvangen en af te rekenen. 

Wanneer de bagage wordt afgeleverd, betaalt u €2,00 per item. Dit is een retourprijs. Van 
de bagagemedewerker (herkenbaar aan de zwart-gele kleding) ontvangt u per afgerekend 
item een label. Dit label dient u bij vertrek aan uw item te bevestigen. 

Uiteraard kunt u uw bagage ook zelf meenemen vanaf het bagageterrein op Stortemelk 
(tegenover de loods), waar de bagagekarren eerst worden heengereden. Ook dan betaalt u 
€2,00 per item. 

Bagagetelefoon: 06-570 106 22  
 
Vlieland-Harlingen 

U bevestigt aan elk stuk bagage een bagagelabel en kruist daarop de vertrektijd van uw 
boot aan. 

Veerdienst  11:45: Vóór 09:00 uur zet u uw item met label langs het verharde pad 
  16:45: Vóór 14:00 uur zet u uw item met label langs het verharde pad 

Sneldienst 15:20 Vóór 11:00 uur zet u uw item met label langs het verharde pad 
 
(BAGAGE ZONDER LABEL WORDT NIET MEEGENOMEN)  
 
Wanneer u met een andere sneldienst vertrekt, kunt u de bagagetelefoon bellen om af te 
spreken wanneer de bagage kan worden opgehaald. 

Heeft u ons gemist? 
Dan kunt u uw bagage terugvinden tegenover de loods, rechts van de receptie. 

Heeft u meer labels nodig voor de terugreis?  
Extra labels kunt u voor €2,00 per stuk aanschaffen bij de Stortemelk Vakantie-Super, de 
receptie of bij de bagagemedewerkers.  

Handige info 
Op vrijdagen wordt de bagage van de sneldienst (14:20 uur) en veerdienst (14:00 uur) sa-
mengevoegd bij het rondbrengen.  
 
Wenst u geen gebruik te maken van ons bagagevervoer, dan legt u uw bagage in Harlingen 
op een niet-Stortemelk-kar. 

(Deze informatie geldt niet voor huurders van onze bos- en duinhuisjes. Zij plaatsen hun 
bagage, zoals gebruikelijk, in Harlingen op de gewone Doeksen-karren en bieden die op de 
Veerdam op Vlieland aan aan Bagagevervoer Wietze de Boer.)


