Camping regels
Algemeen
➢ Inchecken kan vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst, uitchecken moet voor 11:00 uur
(verhuurobjecten) of 12:00 uur (campingplaatsen) op de dag van vertrek.
➢ Bij aankomst krijgt u bij de receptie een pasje voor de slagboom. Hier heeft u van te voren
borg voor betaald, zo niet dan dient dit bij aankomst te gebeuren (borg €20,00).
➢ Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen en accommodaties.
➢ Parkeer bij aankomst bij de bezoekersplaats voor de slagboom. Na het aanmelden bij de
receptie beschikt u over een eigen slagboompas waarmee u de camping op kunt rijden.
Verkeer
➢ Rijdt u alstublieft maximaal 10 km per uur.
➢ Tussen 23:00 uur en 07:00 uur is er geen verkeer toegestaan.
Kampvuur
➢ Open vuren zijn op de camping niet toegestaan.
➢ U kunt bij de receptie een vuurschaal huren voor bij uw campingplaats. Voorwaarden en
verdere informatie bij de receptie. De vuurschalen zijn niet vooraf via de mail of telefoon te
reserveren.
➢ Sprokkelen van hout is absoluut niet toegestaan.
Geluidsoverlast
➢ Zorg er voor dat andere gasten geen (geluid)overlast ondervinden, dat het rustig is tussen
23:00 uur en 07:00 uur.
➢ Muziek is na 22:00 uur niet meer toegestaan. Voor die tijd mag muziek, mits het geen
overlast veroorzaakt.
Huisvuil
➢ Zorg dat uw campingplaats opgeruimd blijft tijdens uw verblijf.
➢ Huisvuil dient u in dichtgebonden zakken te deponeren in de vuilcontainers.
➢ Er staan aparte containers voor papier, glas en PMD (blik, verpakkingen, plastic flessen, zie
aanwijzingen op de container).
➢ Het is niet toegestaan om grofvuil in of naast de container te plaatsen.

➢ Bij het niet naleven van de reglementen kan worden overgegaan tot verwijdering van de
camping zonder restitutie (activiteiten, borg en campingkosten).

➢

Bij overlast worden er kosten in rekening gebracht.

