3. AANVULLENDE VOORWAARDEN
a. Er wordt per standplaats slechts 1 slagboompas verstrekt welke slechts 1 auto toegang verleent. Bij het
kwijtraken van deze pas dient € 20,00 te worden betaald. De slagboom sluit na het passeren van 1 auto.
De slagboom is geopend van 7.00 uur tot 23.00 uur. Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur is gemotoriseerd
verkeer op de camping niet toegestaan.
b. Bij het verlies en aanschaf van een nieuwe douchepas dient € 10,00 betaald te worden. Elke
kampeerplaats ontvangt 2 douchepassen.
Bij het verlies van de watertapsleutel dient € 5,00 betaald te worden.
c. Honden dienen ten allen tijde buiten het campingterrein uitgelaten te worden. Op het camping terrein
dienen ze kort te worden aangelijnd en op de eigen plaats te blijven. Het plaatsen van hekjes op uw
kampeerplaats is niet toegestaan. Een schepje bij het uitlaten is verplicht.
De velden Ree en Arend zijn hondenvrij. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers die u hier ontvangt; wilt u
hen hierop wijzen.
d. De zondag beschouwen wij als rustdag. Op deze dag mag er niet gebouwd/verbouwd worden of
werkzaamheden plaats vinden van welke aard dan ook. Eerbiedig de godsdienstige en politieke gevoelens
van anderen en geef zowel op als buiten de camping geen aanstoot.
e. De openingstijden van de receptie zijn zoals ter plaatse aangegeven. Voor dringende gevallen zijn wij
echter ten allen tijde bereikbaar; telefonisch via 0523 262286 en via de intercom rechts van de receptiedeur
(nachtbel).
f. Aanmelden; meldt u zich aan bij aankomst en vertrek. Neem kennis van de geldende tarieven en regels.
g. Verkeer op de camping: op de camping is slechts stapvoets rijden toegestaan; maximum snelheid 10
km/uur
h. Parkeren: per plaats is slechts 1 auto binnen de poort toegestaan. U dient te parkeren op de aangegeven
parkeerplaatsen.
i.

Alleen reizende jongeren laten wij niet toe op onze camping. Dit geldt ook voor dagrecreatie en
particuliere verhuurobjecten.

j. Plaatsen kampeermiddel: Indien uw caravan, al dan niet tegen vergoeding, wordt geplaatst of verplaatst,
dan is de bedrijfsleiding nimmer aansprakelijk voor eventuele schade. De kampeermiddelen dienen strak
tegen de bossingel geplaatst te worden. Indien u naast een hoekplaats staat dient uw kampeermiddel tevens
zover mogelijk uit de hoek geplaatst te worden.
k. nachtrust: De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 7.00 uur de volgende ochtend. Gedurende deze
periode dient elke vorm van lawaai achterwege te blijven.
l. huisvuil: huisvuil kunt u gesorteerd inleveren in de milieu straat tegenover de receptie. Uitsluitend zakken
met huisvuil , papier en glas zijn toegestaan om hier te storten. Grof vuil dient u zelf af te voeren. Gelieve
geen vuil te storten tussen 20.00 uur en 9.00 uur.
m. Openingstijden horeca, winkel, zwembad en speeltuin zoals ter plaatse aangegeven.
n. Post; inkomende post wordt in de postvakken bij de receptie gelegd. Uitgaande post kunt u posten in de
brievenbus uitgaande post bij de receptie of afgeven op de receptie. In het hoogseizoen wordt de
brievenbus dagelijks geledigd.
o. Gevonden voorwerpen; deze kunt u afgeven op de receptie.
p. Recreatieprogramma; zie recreatiekrant en publicatiebord.
q. De tarieven die wij hanteren gelden uitsluitend voor het eigen gezin. Voor niet gezinsleden is een in de
prijslijst genoemde vergoeding verschuldigd. Voor niet recreatief gebruik zal door de ondernemer het tarief
vast gesteld worden.

r. Het gebruik van oliekachels, petroleumkachels, pelletkachels, houtkachels, tuinhaarden en vuurkorven is
verboden. Uitsluitend het gebruik van flessengas is toegestaan.
s. Het gebruik van wasmachines en/of drogers anders dan die in de wasserette is niet toegestaan.
t. Bezoek is toegestaan van 9.00 tot 23.00 uur i.v.m. bevordering van de nachtrust. Bezoekers dienen zich
vooraf te melden op de receptie en € 1,00 p.p. te voldoen. Indien uw
bezoek ook gebruik wenst te
maken van het zwembad betalen zijn € 4,00 p.p. en ontvangen zij een toegangsbewijs voor het zwembad.
u. Het plaatsen van zwembadjes op de velden of de eigen plaats is niet toegestaan.
v. Het verhuren van particuliere kampeermiddelen is niet toegestaan.
w. Wilt u uw seizoenplaats ook voor het volgende jaar bespreken dan dient u dit voor 1 september op de
receptie kenbaar te maken.
x. In de voortent en onder de luifel is alleen luchtdoorlatend doek toegestaan. Dit mag niet buiten de
tent/luifel steken.
y. Het gebruik van softdrugs is niet toegestaan.
Onderhoud standplaats:
Houders van een seizoenplaats, voorjaars of zomerarrangement dienen zelf het gras op hun kampeerplaats
kort te houden.
EHBO/AED:
op de receptie is een EHBO verbanddoos en AED aanwezig. De bedrijfsleiding bezit een geldig EHBO en
reanimatie diploma.
Slotbepaling.
In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding.
Op deze overeenkomst zijn geen andere regels van toepassing dan de op deze camping geldende regels en
gedragsregels, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Zwolle.

