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Aanwijzigingen

Aanwijzigingen door de directie en/of medewerkers dienen
altijd opgevolgd te worden.
Alle gezinsleden behoren van deze geldende gedragsregel
op de hoogte te zijn.

Jaar- en Seizoenplaatsen

Op de door U ingenomen plaats mag zoals van tevoren is
overeengekomen een caravan met een klein bijzettentje of
schuur worden geplaatst. Overige bij-plaatsingen alleen na
overleg en/of goedkeuring. Maximaal mag één partytent,
o.i.d. bij geplaatst worden.
Permanente bewoning is nooit toegestaan !!
Auto / Bromfiets / Fiets
De camping is autovrij, alleen tijdens de start en bij het
einde van ieder kampeerseizoen is het mogelijk -als de terreingesteldheid dit toelaat- om spullen te brengen naar en/
of halen van uw caravan. In de overige gevallen kunt u bij
het laden en uitladen van uw auto tijdelijk gebruik (max. 15
minuten) maken van de speciale parkeerplaatsen.
(Om overlast te voorkomen adviseren wij deze na 22.00 uur
niet meer te gebruiken)
Brommen over het kampeerterrein is niet toegestaan,
brommers, motors en fietsen kunnen (op eigen risico) gratis worden gestald in de (speel)hal, open tussen 8.30 21.30 uur.

Bezoek

Uw bezoekers dienen zich direct bij aankomst te melden en
het bezoekerstarief te voldoen. U als kampeerder draagt
hiervoor de verantwoording. Bij het niet nakomen kan een
extra toeslag (50%) worden geheven. U mag maximaal één
bezoekend huisdier ontvangen, voor een logéhond hanteren
wij aangepaste (verhoogde) tarieven en dienen vooraf aangemeld te worden.

Uw huisdier

Uw huisdier dient op de camping altijd zichtbaar aangelijnd
te zijn, maximale lijnlengte 2,50 meter.
Het uitlaten mag alleen op het honden-uitlaatveld naast het
parkeerterrein. U heeft de zorg dat uw hond geen (geluids)
overlast veroorzaakt aan de mede-kampeerders, laat deze
bij afwezigheid dan ook nooit alleen op de camping achter.
Per staanplaats/gezin laten wij maar één huisdier toe op de
camping.
Houdt rekening met deze richtlijnen,
hierdoor blijft uw huisdier welkom op de camping.

Onderhoud caravan/grasmat

Onderhoudswerkzaamheden aan uw caravan welke hinderlijk (kunnen) zijn voor uw medekampeerders mogen niet
uitgevoerd worden op zondag/feestdagen en in de periode
tussen 15 juni en 31 augustus.
Grasmaaien op zondag / feestdagen is niet toegestaan ! !
*Hier geen antwoord op uw vraag gevonden, informeer bij ons !!

Afval inleveren

U kunt alleen (gescheiden) huishoudelijk afval inleveren, o.a.
glas, papier, blik, groenafval en restafval.
De restafvalcontainers werken met een “campingpas”.
Grof- en grootvuil is beperkt in te leveren tegen betaling
van de kosten voor verwerking en het storten hiervan.

Gemeenschappelijke ruimten

Deze voorzieningen dienen we met z’n allen te gebruiken. Als u alles
netjes achter laat ..., komt een ander (en u dus ook) altijd in een
schone ruimte.
LAAT DUS NIET ALS DANK!

Barbecue- en geluidsoverlast

Als de omstandigheden het toelaten kan er van een barbecue gebruik worden gemaakt. Bij barbecue- en overige
feestelijkheden groter dan uw eigen gezin en/of naaste
buren dient dit altijd vooraf gemeld te worden en is goedkeuring vereist, hieraan kunnen voorwaarden gesteld worden, qua omvang, geluid, overlast en tijdsduur.
Het gebruik van houtkachels is niet toegestaan!

Windschermen/Luifels/Parasols

Het plaatsen is toegestaan mits deze niet hinderlijk zijn
geplaatst voor uw mede-kampeerders en dienen voor het
doel waarvoor deze bestemd zijn.
Wind en zon weg ……, voorziening weg !!
Indien luifels en (grotere) parasols meerdere dagen geplaatst blijven, worden deze in de berekening van het aantal M² bebouwing mee genomen.

Zwembad

Het gebruik van zwembad, speeltuintoestellen en overige voorzieningen is altijd voor eigen risico. Grote opblaaselementen zijn niet
toegestaan, evenals balsporten. Denk aan jongeren en ouderen !!

Verhuur

Verhuur van uw caravan/tent is nooit toegestaan zonder
schriftelijke toestemming, aan het gebruik door derden
zijn extra kosten verbonden.

Verkoop caravan met plaats

Verkoop van de caravan met plaats is niet toegestaan en
betekend dat de overeenkomst met onmiddellijke ingang is
ontbonden. (zie voor meer informatie Recron-voorwaarden
voor vaste plaatsen). Aankondigingen van “Te Koop” mogen
niet aangeplakt worden op de (sta)caravan /schuur etc..

Verkoop overige

Het is niet toegestaan om goederen en/of materialen vanaf
de camping te koop aan te bieden of op te laten halen.

Annulering staanplaats

Annuleringen volgens de Recron-voorwaarden, deze zijn
minimaal 3 maanden voor het aflopen van de huidige overeenkomst. Al onze overeenkomsten eindigen op 1 oktober.

Recron-voorwaarden

Op al onze overeenkomsten gelden de laatst opgestelde
Recron-voorwaarden, bij de eerste overeenkomst is een
exemplaar aan u toegezonden. Wijzigingen worden altijd
aan u kenbaar gemaakt door toezending hiervan.

