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Camping Olde Kottink

Beuningen

www.campingoldekottink.nl

De Regge-Vallei

Den Ham

www.dereggevallei.nl

3

Camping de Rêke

Nutter

www.dereke.nl

4

Camping Ideaal
De Kuupershoek

Holten
Den Ham

www.campingideaal.nl
www.dekuupershoek.nl

De Veldmeijer
De Grimberghoeve
Het Varsenerveld

Weerseloo
Notter
Ommen

www.develdmeijer.nl
www.grimberghoeve.nl
www.varsenerveld.nl

7

Camping Agrohof
De Flierweide
Het brook

Lemele
Bathmen
Denekamp

www.agrohof.nl
www.flierweide.nl
www.minicampinghetbrook.nl

8

BenB Sagenland
Ebenhaezer

Harbrinkhoek
Staphorst/Zwartsluis

www.sagenland.nl
www.boerderijebenhaezer.nl

Erve Klein Roerkamp
Aarnink
Montigny

Lettele
Heeten
Giethoorn

www.ervekleinkoerkamp.nl
http://deaarnink.nl/index.html
www.hoevemontigny.nl

5

6

9

Kleine honden heel
berperkt, in overleg
Alleen op de camping
Niet in de boerderij of
appartementen.
Camping toegestaan,
appartement in overleg
Honden in overleg
Honden aangelijnd
toegestaan
Honden toegestaan
Aangelijnd toegestaan
Honden toegestaan

Honden in overleg
Alleen op de camping
toegestaan
In overleg toegestaan
Alleen in gastenverblijf
met 2 kamers
Niet toegestaan
Niet welkom
Camping: ja
Boerderijlogement en
appartement: nee
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€2,50 per nacht
€0,50 per nacht nacht

€1,00 per dag
€10,00 per week
€2,00 per nacht
€1,50 per dag
€1,00 per dag
€0,50 per nacht
Camping ??
Bakhuus €2,50/nacht
Logies €2,50/nacht
€1,25 per nacht
1 hond gratis, extra
hond €1,00 per dag
€5,00 per dag
€5,00 per nacht

€0,50 per nacht
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Boerhoes

LattropBreklenkamp
Dalfsen

www.boerhoes.nl

B&B in ’t Veld
B&B Overijsel

Velsdijk
Haaksbergen

www.slapeninhetveld.nl
www.benboverijssel.nl

Herterij Twente
B&B Mol
De kleine Wildenberg
De Boderie

Geesteren
Giethoorn
Diepenveen
Albergen

www.herterijtwente.nl
www.molgroenewegen.nl
www.kleinewildenberg.nl
www.deboderie.nl

Boerderijapp. Oostendijk

Markelo

www.oostendijk.nl

Boerderij in overleg
Camping
Huisdieren aangelijnd en
in overleg
Onbekend
Hond mag mee, niet op
de kamers. Beneden/
buiten en in een bench.
Onbekend
Niet toegestaan
Niet toegestaan
In 1 app. toegestaan.
altijd aangelijnd
Honden altijd in overleg.

16

Nieuw Salland
Erve Steendijk
Hoge Bavel
De Johanneshoeve

www.nieuwsalland.nl
www.ervesteendijk.nl
www.hogebavel.nl
www.dejohanneshoeve.nl

Niet toegestaan
Welkom in overleg
Niet toegestaan
Niet toegestaan

17

De Duivelshof
K&K Pleats

Broekland
Weerseloo
De Lutte
Westerhaar –
Vriezenveensewijk
De Lutte
Ambt – Delden

www.duivelshof.nl
www.kenk-pleats.nl

Niet toegestaan
In overleg

Musea
Opa’s Erf
Openluchtmuseum

Ootmarsum

openluchtmuseumootmarsum.nl

Aangelijnd welkom

11

12
13

14

15

25

Erfgoed Bossem

www.erfgoedbossem.nl
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€5,00 per nacht
€0,75 per nacht
€1,50 per nacht

Neem contact op voor
meer informatie.

Huisjes en camping
op speciaal verzoek
Aangelijnd, soms los
in de (omheinde) tuin.

Eindschoonmaak
verplicht €25,00
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27

28

Museum
expositieborderij
Molen de Hoop
Speel en kinderboerderij
Oudleusen
De Ulebelt
Shortgolf Spielehof

Ambt Delden

www.wendezoele.nl

Markelo
Oudleusden

www.molenvanbuursink.nl
www.speel-kinderboerderij.nl

Praktisch niet mogelijk
Niet toegestaan

Deventer
Boekelo

www.ulebelt.nl
www.spielehof.nl

Aangelijnd welkom
Praktisch niet mogelijk

Wij gaan ervan uit dat bij de overige bedrijven als winkels en restaurants eenieder zelf kan bepalen of men al dan niet de hond meeneemt.
U kunt vaak gewoon gebruikmaken van een terras, en in een winkel is het niet altijd hygiënisch om de hond mee naar binnen te nemen.
Dit naar eenieders eigen inzicht.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Op stap met de hond kan geen aansprakelijk aanvaarden voor eventuele problemen met
honden en/of baasjes die zich voordoen tijdens een bezoek aan een van deze locaties. Wanneer een locatie besluit om de hond niet toe te laten
kunnen wij daar niets aan doen of veranderen.
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