Campingregelement
Bij aankomst graag melden via de bel bij de receptie. Bij afwezigheid contact opnemen met 06-17801500.
Voor vertrek even melden bij de receptie.
Betaling dient direct bij aankomst te gebeuren, houd u er rekening mee dat er geen pinautomaat op de camping aanwezig is.
Wij accepteren geen cheques of anders buitenland geld dan de euro’s.
Voor reservering van de pipowagen vragen wij een borg van €50,-, wanneer u de pipowagen bij vertrek schoon achterlaat
krijgt u de borg weer terug.
Wanneer u zich op de camping bevindt dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
Bij aankomst mag de plaats na 13.00 uur in gebruik worden genomen.
Indien u de pipowagen huurt kunt u deze om 15.00 uur betrekken.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Roken is binnen niet toegestaan.
Niet in de pipowagen, niet in de huiskamertent en ook niet in de sanitaire ruimte.
Bij vertrek dient de pipowagen om 11.00 uur schoon te worden opgeleverd.
Indien de plaats of pipowagen na 12.00 uur wordt opgeleverd wordt er één nacht extra in rekening gebracht.
Bij vroegtijdig vertrek wordt geen kampeergeld terug betaald.
U dient uw bezoek vooraf bij ons aan te melden. Dit zodat we weten wie er wel en of niet op de camping thuis hoort.
Bezoekers dienen de camping voor 22.00 uur te verlaten.
U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw bezoek.
Gelieve stapvoets te rijden op onze minicamping.
Auto’s mogen niet geparkeerd worden op de gereserveerde kampeerplaatsen.
Er is een parkeerplaats waar auto’s geparkeerd dienen te worden.
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Campingregelement
Alleen bij aankomst en vertrek mag de auto op het terrein voor laden en lossen.
Men dient toezicht te houden dat het rond zijn pipowagen/tent/caravan/camper ordelijk en netjes is.
Wc en douches netjes achterlaten, evenals de wasbakken.
Kinderen onder de 5 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen in het toiletgebouw.
Gooi geen vet en/of etensresten, maandverband etc. in het toilet.
Het chemisch toilet dient geledigd te worden in de daarvoor bestemde uitstortplaats en absoluut niet in de toiletten
en netjes achter gelaten te worden.
Ga behoedzaam om met water, verspil het niet.
Open vuur is niet toegestaan.
Wij willen bij goed weer nog wel eens een kampvuur maken, dit vermelden wij overdag dan op het informatiebord.
Papier, lege ﬂessen en vuilniszakken op de daarvoor bestemde plaatsen.
Chemisch afval in de milieubox.
Groot afval, zoals stoelen en vloerbedekking etc. mee naar huis nemen.
Denk aan de dieren, gooi eetbaar afval in de emmer voor de dieren.
Tussen 22.00 uur en 7.30 moet het stil zijn op de camping.
Niet voetballen op de camping, alleen bij het voetbalveldje in het bos.
Gebruik van airco’s is niet toegestaan.
U kampeert op eigen risico, zowel voor diefstal, beschadiging als ongevallen.
Bij leegstand hanteren wij het normale kampeertarief.
Voor verzekering van uw tent , caravan of camper tegen storm,brand,diefstal e.d. dient u zelf zorg te dragen.

Campingregelement
Het spreekt voor zich, wanneer u schade veroorzaakt u deze ook vergoed.
Wij behouden ons het recht personen de toegang tot onze camping te weigeren.
I.v.m. de veiligheid kan bij onweer tijdelijk de stroom worden uitgezet.
Gelieve onze dieren niet te voeren en zonder toezicht niet de weide te betreden.
In overleg mogen kinderen de ezels borstelen, dit gebeurt alleen onder begeleiding van volwassenen.
Het betreden van het weiland is geheel op eigen risico.
Houd rekening met u mede kampeerders, zodat we er samen een prettig verblijf van kunnen maken.
Bij problemen, klachten, vragen en/of suggesties horen wij u graag.
Verder wensen wij u een prettig verblijf op onze camping.

