CAMPING

HUISREGELS 					

		

• Wij beschikken over een wasmachine. Aan het gebruik van deze machine zijn kosten verbonden: € 2,50 per wasbeurt incl.
wasmiddel. WIj beschikken tevens over een droger. Kosten voor de droger zijn € 2,50 per was.
• In onze winkel zijn naast groenten en fruit, houdbare en verse streekproduckten te verkrijgen, waaronder ook verse
vruchtensappen, vlees en kaas en zuivel.
• U bent van harte welkom in onze recreatieruimte voor een bakje koffie/thee of om iets te nuttigen van onze kleine kaart.
Deze is geopend van 10.00-19.00 uur. Eten kunt u tot 18.00 uur bestellen!
• In de speeltuin en op het terras is het niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties te nuttigen.
• Het betreden van het terrein en speeltuin geschiedt op eigen risico.
• Mocht er toch een ongelukje gebeuren, meldt u dan in de recreatieruimte of winkel.
• Het is niet toegestaan elektrische kachels te gebruiken, die vragen te veel stroom en daar is onze stroomvoorziening niet
op gebaseerd.
• In de toiletruimte graag ´s avonds het licht uitdoen en de deur sluiten. Na het douchen de vloer droogmaken m.b.v. de
vloertrekkers. Houdt deze ruimte samen netjes!
• Mocht uw kind nog niet helemaal zelfstandig naar het toilet kunnen dan is begeleiding gewenst.
• Verspilling van water is zonde dus houdt er rekening mee met douchen a.u.b.
• We scheiden ons afval in de daarvoor bestemde containers.
• Chemisch toilet graag ledigen in het bijgebouw ingang linkerdeur.
• U kunt bij ons terecht voor BBQ vlees. Ook verzorgen wij complete BBQ arrangementen via onze Horeca. Omdat wij over
voldoende Horeca faciliteiten beschikken staan wij een externe cateraar niet toe op ons terrein.
• We hebben een broodjesservice. Geef uw bestelling door vóór 16.00 uur en wij zorgen de volgende ochtend voor verse
warme broodjes.
• Belangrijke telefoonnummers:
• 076-5934503 (Wij) l 06-51099570 (Johan) l 06-28709242 (Caroline) l 24 uur per dag bereikbaar
• Huisarts l 8:00 - 17:00 uur (op afspraak) l 0162-682666
• Huisartsenpost Oosterhout l na 17:00 uur en i/h weekend (alleen na telefonische afspraak) l 0162-435000
• Bij levensbedreigende noodgevallen l 112
Wij wensen u een aangenaam verblijf. Brabantse groeten: Johan,

Caroline, Jochem en Maaike Halters

