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   CAMPING JOHAN EN CAROLINE
Wagenstraat 74  l  4845 CX Wagenberg  l  076-5934503

info@johanencaroline.nl  l  www.johanencaroline.nl

Extra maatregelen     energieprijzen
Ook wij ontkomen er helaas niet aan, De prijzen voor energie rijzen de pan uit. Om kamperen en/of 
overnachten in onze boergondische pods voor iedereen toch voor een acceptabel tarief aan te kunnen 
blijven bieden, hebben wij wel gemeend de volgende maatregelen moeten treffen:
 
Bezoekers:
- Zowel in de ochtend, middag of avond dien je je vooraf aan te melden. 
- Komen zij onverwacht dan dien je ze alsnog direct na aankomst aan te melden.
- Je betaalt bij aanmelden € 2,50 p.p. bezoekerstarief, Hiervoor ontvang je een consumptiebon t.w.v.  
€ 2,50 welke inwisselbaar is in de horeca.
- Jouw bezoekers dienen zich ten aller tijden bij aankomst te melden in onze winkel/horeca met  
vermelding van jouw camping- of pod nummer en/of jouw naam.
- Willen jouw bezoekers gebruik maken van de douches dan dien je dit vooraf te melden, Je betaalt 
hiervoor € 1,00. 

--> Wanneer blijkt dat je bovenstaande regels negeert dan betaal je altijd het campingtarief incl. 
toeristenbelasting ad. € 8,00 p.p. voor jouw bezoekers alvorens je de camping verlaat. Je ontvangt 
dan geen consumptiebon.

Electrische verwarming: (alleen van toepassing op de camping)
- Het gebruik van elektrische verwarming is sowieso niet toegestaan conform ons regelement. Echter 
zagen wij dit regelmatig door de vingers, Dat doen we nu niet meer omwille de hoeveelheid energie 
die deze gebruiken.
- Mits de stroomvoorziening het toelaat en je vooraf meldt dat je gebruik wilt maken van een  
elektrische verwarming kunnen wij dit toestaan, echter tegen een meerprijs op jouw campingtarief 
van € 5,00 per overnachting.
- Verwarm bij voorkeur op gas!
 
--> Wanneer blijkt dat je bovenstaande regels negeert dan betaal je altijd een tarief van € 24,00 per 
overnachting maal het aantal overnachtingen dat je hebt geboekt alvorens je de camping verlaat.

Wij vertrouwen erop dat je medewerking zult verlenen aan bovenstaande noodzakelijke regels, 
waardoor uitsluitend de gebruikers betalen voor de genoten dienstverlening. Ondanks bovenstaande 
strikte maatregelen wensen wij je uiteraard een prettig verblijf toe. 


