Campingregels
1.

Iedereen houdt van een schoon en netjes sanitairgebouw. Wij onze
uiterste best om alles spik en span te houden !
Wilt U alles zo netjes mogelijk achterlaten? In de douches hebben we
een wand en vloertrekker. Wij vragen U om na het douchen de wand
en vloer even droog te trekken en Uw haren uit het putje te halen.
Mocht U onverhoopt iets aantreffen, laat het ons weten dan kunnen wij
dit zo snel mogelijk verhelpen.
Geen spelende kinderen in het sanitairgebouw en kinderen (tot 6 jaar)
altijd onder begeleiding in het sanitairgebouw.

2.

Huisvuil uitsluitend in dicht gebonden vuilniszakken. Voor papier en
glas. staat er op de afvalplaats een aparte ton.
Laat geen afval slingeren maar ruim het gewoon op.

3.

Auto’s op de Parkeerplaats. Voor boodschappen of spullen kan u
gebruik maken van een bolderkar.

4.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor :
* Uw kampeermiddel/auto als gevolg van storm, brand en diefstal.
Voor verzekering van Uw kampeermiddel dient U zelf zorg te
dragen.
* Vernieling, Beschadiging of Vermissing en dergelijke van zich op de
camping bevindende goederen.
* Ongevallen van mens en dier.

5.

Beplanting rond onze camping is aangebracht voor uw privacy. Er mag
niet op eigen initiatief gesnoeid worden. Ondervind U hinder, overleg
dan eerst even met Gerben of Els. Gelieve NIET tussen de beplanting
doorlopen.

6.

Huisdieren worden toegelaten maar moeten weluw eigen
kampeerplaats
blijven. Ze mogen geen hinder veroorzaken aan medekampeerders.
Uitlaten buiten het terrein en een schepje meenemen!

7.

Voorkom ten alle tijden geluidsoverlast vooral tussen 22.30 en
8.00 uur

8.

Kinderen voor hun eigen veiligheid niet zonder begeleiding van een
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volwassene buiten het terrein. Er zijn speeltoestellen en speelgoed,
spelen hierop is op eigen risico. Kinderen kunnen gebruik maken van
onze skelters, fietsen en ander speelgoed. Na gebruik terug zetten
speelgoed in de bak, skelters/fietsen bij de afvalcontainer. Er mag niet
voor het sanitairgebouw gereden of gefietst worden.
9.

Bij vernieling of beschadiging van eigendommen van de camping wordt
de schade op u verhaald dit melden bij Gerben of Els

10.

Om het gras zoveel mogelijk te ontzien willen wij U vragen om
luchtdoorlatend grondzeil te gebruiken. Plastic grondzeil wordt niet
toegestaan.

11.

Aankomst na 14.00 uur, Vertrek voor 12.00 uur.
Later vertrekken kan alleen in overleg. Hiervoor kunnen wij extra
kosten in rekening brengen.

12.

De brandblusser en verbandtrommel zijn verzegeld. Deze mogen in
uiterste nood gebruikt worden. Na gebruik dit melden bij Gerben en Els
zodat wij het kunnen aanvullen en weer verzegelen. De pleisterdisplay
is vrij te gebruiken.
De evt. kosten van de brandblusser kunnen op u verhaald worden.

13.

Recreatieruimte is voor vrij gebruik mits niet verhuurd. En open van
8:30 uur tot 22:00 uur. Graag netjes achterlaten.

14.

Wij staan altijd open voor :
* Op- en Aanmerkingen
* Ideeën en Suggesties
* Heeft U een Klacht vertel het ons,
Bent U tevreden vertel het dan verder !!

15.

Verder wensen we iedereen een prettig verblijf op minicamping
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