- Alle kampeerders en bezoekers worden vriendelijk verzocht zich bij aankomst te melden bij de recep�e. Voor bezoekers geldt
een bezoekerstarief. Uw bezoek dient het terrein voor 22.30 uur te hebben verlaten.
- Overnach�ngen zijn alleen voor hen die ingeschreven staan. Natuurlijk kan uw bezoek ook overnachten. De tarieven daarvoor
staan vermeld in de prijslijst. U als kampeerder bent verantwoordelijk voor uw bezoek.
- Bij toeris�sch kamperen geldt aankomst na 14:00 uur en vertrek voor 12:00 uur. Voor de verhuuraccommoda�es geldt een aankomst
na 15:00 uur en vertrek voor 10:00 uur.
- Uw kampeermiddel mag maximaal een halve meter van de bosrand geplaatst worden.
- Voor de voortent van de caravan is enkel ten�apijt toegestaan. Bij afwezigheid dient het tapijt te worden opgerold of verwijderd.
Dit ter bescherming van de grasmat voor uw tent of caravan. Het gebruik van worteldoek is dan ook niet toegestaan.
- De voortent mag maximaal 3,5 meter diep zijn. Voor reeds bestaande voortenten dieper dan 3,5 meter geldt een overgangstermijn.
Een eventuele luifel mag enkel aan de zijwanden dicht zijn en dient gedurende langere afwezigheid te worden verwijderd.
- Houdt u het terrein en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Vooral bij de toiletgebouwen rekenen wij op uw medewerking:
- Kinderen tot 6 jaar mogen niet zonder begeleiding in de toiletgebouwen komen.
- Wilt u de (chemische) toiletemmers leegstorten in de daarvoor bestemde ruimte bij ieder toiletgebouw.
- Het is verboden te roken op het terras van het zwembad en in alle gebouwen.
- Wees zuinig met leidingwater. Het is niet toegestaan uw tuin te sproeien en/of de auto te wassen.
- Het gebruik van verwarmingsapparaten die niet geschikt zijn voor het kamperen zijn verboden.
- Het aanbrengen van allerlei schuurtjes, aanbouwsels, afrasteringen evenals het kappen of snoeien van bomen en het leggen van
tegels zonder toestemming is verboden. Kuilen en tentgeulen kunnen niet worden toegestaan i.v.m. water-, gas- en
elektriciteitsleidingen.
- Het plaatsen van schotelantennes is niet toegestaan tenzij deze nagelvast aan uw kampeermiddel zijn verbonden.
- Iedere vaste kampeerder dient het gras om zijn of haar caravan kort te houden.
- Parkeer uw auto op uw eigen plaats. De afgegeven Sep-Kaart voor de slagboom mag alleen gebruikt worden door diegene waaraan
hij is afgegeven. Bedrijfsbusjes dienen op de centrale parkeerplaats te worden geparkeerd.
- Auto’s en motoren mogen niet harder dan 5 km. per uur (stapvoets). U wordt verzocht op de verharde wegen en over de
verkeersdrempels te rijden. Tevens is het niet toegestaan onnodig over het terrein te rijden. Bromﬁetsers mogen enkel met de
motor af op het terrein komen. Op ons terrein is de wegenverkeerswet van toepasing wat betre� ‘woonerven’, voetgangers
hebben dus al�jd voorrang.
- Het is niet toegestaan om uw auto op de plaats op te laden. Dit is enkel toegestaan bij de laadpaal op de parkeerplaats.
- Honden worden niet toegelaten. Ka�en moeten aan de lijn worden gehouden.
- Wees voorzich�g met vuur! Vuurkorven zijn niet toegestaan. Indien u gaat barbecueën, niet later dan 21.00 uur en houdt
minimaal 1 emmer water binnen handbereik. Tevens dient u dit te melden bij de recep�e.
- Bij eventuele verkoop van uw kampeermiddel op ons terrein dient de beheerder in kennis te worden gesteld. Bij verkoop vervallen
alle rechten op de plaats. Evt. aanbouwsels dienen te worden verwijderd evenals alle tegels. Mededelingen met ‘te koop’ of ‘te huur’
mogen niet zichtbaar bij tent of caravan aanwezig zijn. Het door ons verplaatsen van het kampeermiddel is voor eigen risico.
- De slagboom is gesloten van 22.30 uur tot 7.30 uur. Vanaf 22.30 uur moet het rus�g zijn op de camping. Gedraagt u zich zodanig
dat u niemand overlast bezorgt. Houdt rekening met elkaar.
- Wij stellen ons niet aansprakelijk voor vermissingen, diefstal, schade aan eigendommen van gasten of bezoekers van gasten,
alsmede voor ongevallen die hen overkomen.
- Deelname aan alle ac�viteiten is voor eigen risico en alleen bedoeld voor kampeerders die ingeschreven staan bij de recep�e.
- De container is alleen bestemd voor huishoudelijk afval. Dit kan enkel op de aangegeven openings�jden. Grof vuil dient men zelf
af te voeren.
- Alleen reizende jongeren worden niet toegelaten.
- Bij vroeg�jdig vertrek vervallen alle rechten op de plaats. Dit geldt eveneens voor het niet �jdig nakomen van de
betalingsverplich�ngen.
- In het laagseizoen gelden er voor de horeca en winkel beperkte openings�jden.
- Caravans zonder geldig kentekenbewijs worden niet toegestaan.
- Kinderen zonder zwemdiploma mogen niet zonde begeleiding het zwembad betreden. Bij het zwembad en onze visvijver is er geen
toezicht!
- Op ons park is er beperkt camera toezicht.
- Wij hanteren de Recron voorwaarden.
- Een ieder wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels. Daar waar de huisregels niet in voorzien, beslist de
beheerder.

