Camping regels
Wij zijn een kindvriendelijke camping, om die reden hebben we enkele regels menen op te moeten stellen.
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De poort van onze camping is op slot. Je mag enkel met jouw kampeermiddel onze camping
betreden of verlaten onder onze begeleiding. Niet over het hek klimmen!
Na het plaatsen van jouw kampeermiddel en uitladen van de spullen dien je jouw auto
(uitgezonderd campers) direct op de daarvoor aangewezen parkeerplaats te plaatsen. Dit is
de parkeerplaats tussen Wagenstraat 74 en 76. Je ontvangt hiervoor van ons een
parkeerkaart welke je zichtbaar achter het raam van jouw auto dient te plaatsen.
Het is niet toegestaan om de tuinbanken rondom de speeltuin mee te nemen naar jouw
campingplaats. Deze dienen op het terras te blijven.
Per campingplaats kunnen wij slechts beperkt bezoek (max. 10) toestaan om overlast voor
andere gasten zoveel mogelijk te voorkomen. Wil je tijdens jouw verblijf meerdere bezoekers
tegelijk ontvangen dien je bij jouw reservering een extra “campingplaats voor 1 dag” te
reserveren. Om uiterlijk 22.00 uur dient het bezoek het terrein te verlaten.
Kinderen hebben enkel toegang tot het sanitair onder begeleiding van een volwassene. Houd
het sanitair gebouw netjes en schoon, en was jouw handen altijd grondig voor én na sanitair
bezoek. Ook door jouw kind veroorzaakte onwenselijkheden dien je op te ruimen.
Wij zullen in elk geval overdag en waar mogelijk ’s nachts zorg dragen voor de aanwezigheid
van ontsmettingsmiddelen alvorens je het sanitair betreed en verlaat.
Het sanitair is overdag van 10.00 tot 18.00 uur enkel via de binnenzijde te bereiken. Tussen
18.00 en 10.00 uur via de buitenzijde. Houd binnen waar mogelijk 1,5 meter afstand tot
andere gasten.
Op onze camping is een centrale stookplaats aanwezig waarvan je, na het verkrijgen van
toestemming, gebruik van mag maken. Om reden als veiligheid en overlast is het helaas niet
toegestaan om nabij jouw eigen kampeermiddel open vuur, anders als een BBQ, te maken.
Electrische kachels zijn NIET toegestaan. Bij constatering nemen wij passende maatregelen.
Het is NIET toegestaan om op het terras rondom de speeltuin eigen consumpties te nuttigen.
Je dient ten aller tijden deze regels in acht te nemen en aanwijzingen van ons of van ons
personeel op te volgen. Bij het niet naleven of opvolgen hiervan volgt onherroepelijk
verwijdering van het terrein.
Bij het online reserveren van jouw campingplek c.q. boergondische pod en het betalen van
(een deel) de kosten ga je akkoord met dit regelement en stem je ermee in dat wij evt.
schade dan wel een boete, voortvloeiend op het niet naleven van bovenstaande regels, op
jou zullen verhalen.
Waar dit regelement niet in voorziet gelden de regels zoals opgesteld door de rijksoverheid
en/of is het Nederlands recht van toepassing.

Bovenal vertrouwen wij op jouw eigen verantwoordelijkheid.

