
Nieuw: Hoxel VIP Village - kamperen in stijl op ROCK 
ZOTTEGEM 

 
Voor haar 25ste editie haalt ROCK ZOTTEGEM alles uit de kast. “Naast de traditionele 

camping verrijst op het kampeerterrein ook een heus Hoxel VIP Village,” laten Karl De Loor 
en Jurgen Van Cleemputte weten. “In het Hoxel VIP Village kunnen festivalgangers met 

twee personen genieten in hun eigen Hoxel; er is een comfortabel bed voorzien helemaal 
opgemaakt bij aankomst, de units zijn verwarmd en voorzien van verlichting en je kan er 
jouw gsm opladen. Bovendien krijg je er een luxueus ontbijt bovenop. Alles wat je nodig 

hebt om goed aan de festivaldag te beginnen dus.” De festivalcamping wordt dit jaar 
gerund in samenwerking met Epic Entertainment en B-and-Bee NV. 

 
Voor de 25ste editie van ROCK ZOTTEGEM slaat de organisatie de handen in elkaar met Epic 
Entertainment en B-and-Bee NV voor het uitbaten van de festivalcamping. Karl De Loor en 
Jurgen Van Cleemputte: “Festivalgangers willen steeds meer luxe en beleving, en terecht. Dit 
jaar pakken we uit met een superdeluxe festivalcamping waar je traditioneel kan kamperen, 
maar waar je ook je eigen Hoxel kan huren. Bovendien zal er ook op de camping heel wat te 
beleven zijn, je kan er BBQ’en, er worden lekkere ontbijten voorzien en de Epic DJ’s zorgen 
voor ambiance.” 
 
Christoph Van de Wiele (B-and-Bee): “Vorig jaar ontwikkelden we onze festival trailer, Hoxel. 
Voor ROCK ZOTTEGEM zetten we met onze uitgebreide vloot, naast de traditionele camping, 
een Hoxel VIP Village op. Festivalgangers kunnen er een luxueuse Hoxel-unit huren voor 
twee personen, voorzien van verlichting, verwarming, een plek om je gsm op te laden en 
opgemaakte bedden. Kortom, alles om als VIP-kampeerder de nacht door te komen. 
“Bovendien krijgen de VIP’s ‘s ochtends een lekker biologisch ontbijt aangeboden. En dat 
voor 120 euro in totaal of 30 euro per persoon per nacht. Reserveren kan via de website 
www.rock-zottegem.be.” 
 
Kom kamperen en maak kans op een luxe-ontbijt of een overheerlijke BBQ! 
 
Kamperen op ROCK ZOTTEGEM kan al voor 8 euro, wie graag een plaatsje reserveert in het 
Hoxel VIP Village betaalt 120 euro voor het hele weekend (voor 2 personen), inclusief 
biologisch ontbijt. Camping reserveren kan via www.rock-zottegem.be. 
 
Elke vijfde boeker van een Hoxel VIP Village-pakket krijgt bovendien een overheerlijke BBQ 
aangeboden voor zichzelf en zijn festivalmaatje. Wie een plekje op onze traditionele 
camping boekt, maakt kans om als 25ste boeker een gezond ontbijt en een lekkere BBQ in 
de wacht te slepen. 
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