
 

  AANVULLENDE VOORWAARDEN  
 
a. 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. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers die u hier ontvangt; wilt u hen hierop 

wijzen.  

b. De openingstijden van de receptie en paviljoen zijn zoals ter plaatse aangegeven. Voor 

dringende gevallen/storingen zijn wij echter ten allen tijde bereikbaar; telefonisch via 0517 

341040.  

c. Aanmelden; meldt u zich aan bij aankomst en vertrek. Neem kennis van de geldende 

tarieven en regels.  

d. Verkeer op de camping: op de camping is slechts stapvoets rijden toegestaan; 

maximum snelheid 10 km/uur  

e. Parkeren: per plaats is slechts 1 auto op het parkeerterrein toegestaan. Wanneer de 

parkeerplaats vol is, wordt u verzocht uw auto in de groenstrook naast de toegangsweg 

te plaatsen. Parkeren voor een toegangsweg en/of in de bocht is niet toegestaan. 

 

f. 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 met de luifel/ingang naar het veld geplaatst te 

worden.  

g. nachtrust: De nachtrust gaat in om 22.30 uur en duurt tot 8.00 uur de volgende 

ochtend. Gedurende deze periode dient elke vorm van lawaai achterwege te blijven.  

h. huisvuil: huisvuil kunt u gesorteerd inleveren in de overkapping tussen de 

parkeerplaats en loods. Uitsluitend zakken met huisvuil , papier en glas zijn toegestaan 

om hier te storten. Grof vuil dient u zelf af te voeren.  

i. Post; indien u inkomende post verwacht meldt u dit dan in het paviljoen. Uitgaande 

post kunt u in de brievenbus in het dorp kwijt. Deze staat op het plein. 

j. Gevonden voorwerpen; deze kunt u afgeven op de receptie.  

k. Het gebruik van oliekachels, petroleumkachels, pelletkachels, houtkachels, tuinhaarden 

en vuurkorven is alleen mogelijk wanneer u hier na overleg toestemming voor krijgt. 

l. Bezoek is toegestaan van 9.00 tot 22.30 uur i.v.m. bevordering van de nachtrust. 

Bezoekers dienen zich vooraf te melden op de receptie en € 1,00 p.p. te voldoen.  

m. Het verhuren van particuliere kampeermiddelen is niet toegestaan.  

n. Wilt u uw seizoenplaats ook voor het volgende jaar bespreken dan dient u dit voor 1 

september op de receptie kenbaar te maken.  

o. In de voortent en onder de luifel is alleen luchtdoorlatend doek toegestaan. Dit mag 

niet buiten de tent/luifel steken.  

p. 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: in het paviljoen is een EHBO verbanddoos aanwezig. 

Slotbepaling. In alle gevallen waarin deze regels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding.  

 


