
Mijn Julianahoeve 
Inloggen via https://www.julianahoeve.nl 

De gebruikersnaam is jullie e-mailadres en het wachtwoord is jullie postcode. 

(Bijvoorbeeld voor Nederland 1234AA en voor Belgïe BE1234)het  

 

Mijn gegevens 

Via Mijn Julianahoeve kun je persoonlijke gegevens wijzigen en aanvullen. Klik op Mijn gegevens en 

vervolgens op mijn gegevens bewerken. Vergeet onderaan niet op bijwerken te klikken om de 

gegevens op te slaan en aan ons te bevestigen.  

Kentekens 

In verband met de kentekenherkenning bij de slagboom moeten de juiste kentekens geregistreerd 

worden. Jullie dienen altijd jullie slagboompas mee te nemen, mocht de kentekenherkenning dan 

niet werken, hebben jullie toch toegang tot de camping. 

Huurcontracten 
Het huurcontract is digitaal te wijzigen en te ondertekenen. Klik op beheren om het 

contract in te zien en wijzigingen door te geven. Controleer jullie gegevens bovenaan het contract en 

geef wijzigingen van vaste bewoners en kentekens eenvoudig door via het digitale huurcontract. Het 

huurcontract kan éénmalig ondertekend worden door op de knop accepteren te klikken. In het 

jaarplaatsreglement zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Vergeet niet deze goed door te lezen. 

Gast aanmelden 
Hebben jullie de caravan verhuurd of maken familieleden of bekenden gebruik van de  

caravan? Meld deze gasten dan aan via de knop gast aanmelden. Klik vervolgens op  

beheer. Hier kun je een nieuwe reservering toevoegen en gemaakte reserveringen bekijken. Je geeft 

de gevraagde gegevens van de gast in en klikt op opslaan. De reservering komt meteen in het 

reserveringssysteem van de camping terecht. 

Het is belangrijk om een juist e-mailadres van de gast in te voeren. Jullie gasten krijgen  

namelijk van ons een bevestiging per e-mail met inloggegevens voor Mijn Julianahoeve. Ook zij 

kunnen dan inloggen in hun eigen Mijn Julianahoeve. Hier geven zij de namen en geboortedata van 

alle personen die meereizen en het kenteken van de auto direct aan ons door. Ook ontvangen jullie 

gasten vooraf een factuur met de overnachtingskosten. 

Reserveringen 
Hier vinden jullie alle algemene gegevens van de jaarplaats. zoals het plaatsnummer, de opgeboekte 

kosten en vaste bewoners.  

https://www.julianahoeve.nl/


 

Bekijk Reservering 
Hier staan alle algemene gegevens van de jaarplaats vermeld zoals het plaatsnummer, de 

opgeboekte kosten en vaste bewoners. Ook kunnen jullie hier de huurnota vinden. De papieren nota 

komt hiermee te vervallen. 

Vaste bewoners 
Hier kunnen jullie de gegevens van de vaste bewoners bewerken en nieuwe vaste  

bewoners toevoegen. Per jaarplaats zijn 6 vaste bewoners inbegrepen. Willen jullie meer vaste 

bewoners aanmelden, dan kan dat voor € 52,50 per persoon per jaar. Vergeet niet op Aanpassingen 

doorgeven te klikken om de wijzigingen aan ons te bevestigen.  

Betalingen 
Er zijn twee termijnen vastgesteld waarvoor de jaarplaats dient te worden betaald. De eerste termijn 

is op 1 februari 2020 en de tweede termijn loopt af op 30 april 2020. Betaal hier gemakkelijk online 

de openstaande kosten door op Betaal te klikken.  

Documenten  
De door ons verzonden belangrijke documenten met betrekking tot de jaarplaats,  

bijvoorbeeld de jaarnota, kunnen jullie hier terugvinden.  

 


