Om je verblijf en dat van anderen zo fijn mogelijk te maken, hebben we huisregels.
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Aankomst & algemeen
Aankomsttijd is vanaf 16:00 uur, vertrektijd is voor 12:00 uur.
Bij aankomst graag bellen naar 06-1212 5949.
Auto’s mogen alleen bij aankomst en vertrek op de campingplaats geparkeerd worden.
De maximum snelheid op de camping is stapvoets. Dat is 5 km per uur.
Langs de straatkant mag niet geparkeerd worden. Parkeren kan op de aangegeven parkeerplaatsen
achter de loods.
Er staan tafels en stoelen onder de parasol op het middenterrein, deze zijn voor algemeen gebruik.
Deel deze samen, na gebruik graag weer terugplaatsen.
Naast en rondom onze camping ligt akkerland, gelieve deze niet te betreden.
De gastvrouw is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel of
vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens het verblijf op de
camping.
Geluid, voetballen, bbq & avondrust
Geluid of akoestische muziek maken, is op normaal niveau toegestaan zolang andere gasten en onze
buren er geen last van hebben. Versterkte muziek is niet toegestaan.
Voetballen kan achter op het grasveld, Daar kun je ook het tennis- en volleybalnet gebruiken. Het
gebruik van de speeltoestellen en trampolines is geheel op eigen risico.
Avondrust: tussen 23:00 en 7:00 moet het stil zijn op de camping, om overlast naar overige
campinggasten en de buren te voorkomen.
Een kampvuur maken is helaas niet toegestaan.
Eveneens zijn honden niet toegestaan op de camping.
Toiletten, chemische toilet, afval en zelfs grof vuil
Chemisch toilet en/of mobiel-chemisch toilet kun je legen in de stortbak zoals aangegeven bij de
loods. De vuilwatertank van je camper kun je legen in de daarnaast gelegen put.
Het toiletgebouw graag schoon achterlaten na gebruik. Indien nodig kinderen instructies geven bij het
gebruik van toilet, douche en wasbakken. In het toiletgebouw staat een EHBO-doos, indien nodig kun
je die gebruiken.
Afval scheiden vinden we erg belangrijk, we scheiden glas, GFT, papier, plastic en blikjes, zodat we zo
min mogelijk restafval hebben. De containers staan onder het afdakje van de loods. Grofvuil zoals
kapotte tafels en stoelen, lekke tenten en luchtbedden graag weer mee naar huis nemen.

Is er iets dat je niet bevalt, meld het gerust. Dan kijken wij of we het kunnen oplossen.
Tot slot wensen we je vooral veel kampeerplezier!
Hartelijke groeten,
Mieke van den Bergh

