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 Toiletwagen 
Kampterrein ‘Aan de Kerkdijk’ 

 
Bij het huren van het kampterrein krijg je een toiletwagen. 
Deze wordt op een verhard gedeelte, vlakbij de installatiekast, 
geplaatst en aangesloten op een eigen persriool. In de 
toiletwagen zijn twee wc’s aanwezig. Beide zijn van binnenuit 
te sluiten via een normaal “toiletdeur” slot. Echter heeft één 
deur ook de mogelijkheid om van buiten gesloten te worden 
met een sleutel (deze wordt ter beschikking gesteld). Bij de 
toiletwagen zit standaard: een emmer, trekker, bezem, 
handveger en blik. Daarnaast is op beide toiletten een 
pedaalemmertje en een toiletborstel met houder aanwezig. 
Extra voordeel van deze toiletwagen is dat de wc-roldispenser 
via de technische ruimte bij te vullen is. Zo heb je geen last van 
natte rollen en een in de weg staande en omkieperende wc-
rollen houder. 
 

Water 
Buiten aan de toiletwagen zit een wasbak met twee kranen en 
een extra kraan om jerrycans mee te vullen. Ook heb je de 
mogelijkheid om, met eigen materiaal, een watersysteem aan 
te leggen naar bijvoorbeeld de keukentent. Het water komt van 
het drinkwaternet, dus het is veilig om het als 
consumptiewater te gebruiken. De beheerder/verhuurder is 
belast met de legionella preventie van dit waterleidingnet. De 
waterkoppelingen op de toiletwagen bestaan uit GK-
koppelingen (afb. 1). 
 

Elektra 
In de technische ruimte van de toiletwagen zit een kleine 
meterkast, bestaande uit een groep van 10 amp. (afb. 2), dus 
er kunnen geen apparaten met een hoog wattage aangesloten 
worden. Je hebt de mogelijkheid om stroom te gebruiken via 
een normale randaardestekker (type F en E (Nederlands en 
Belgisch) (afb. 3)) en via een CEE-form 16 amp, 2 polig met 
aarde (afb. 4). Ook zit hier de lichtschakelaar van de WC-
ruimte. 
 

Wi-Fi 
Rondom de toiletwagen op het kampterrein is een Wi-Fi 
netwerk. Deze wordt ook bij het kampterrein beschikbaar 
gesteld. De gebruikersnaam en het wachtwoord krijgt de 
kampverantwoordelijke bij aankomst van de verhuurder. Deze 
mag dan zelf kiezen met wie hij/zij deze deelt. 
 

Preventiemateriaal 
Buiten aan de toiletwagen hangt een  sproeischuimblusser van 
6 liter (brandklassen A en B). Buiten eigen preventiemateriaal, 
dat nomaliter bij een kampuitrusting hoort, kan deze gebruikt 
worden bij een calamiteit. Na gebruik moet je dit direct melden 
bij de verhuurder/beheerder. Ook hangt er een bord dat 
aangeeft welk natuurbrandrisico er op dat moment geldig is. 
Bij fase 1 (groen/geel) mag open vuur gemaakt worden. Bij fase 
2 (oranje/rood) is het stoken van open vuur is verboden.  Zie 
www.natuurbrandrisico.nl. 
 

http://www.natuurbrandrisico.nl/

