Reglement voor vaste en seizoenplaatsen

-

-

Voor een goed verloop van uw vakantie dient u de volgende regels in acht te nemen.
Op het terrein mag u niet harder dan 15 km/u rijden (ook met tweewielers), bij meerdere
malen te hard rijden wordt uw slagboomsleutel voor nader te bepalen tijd ingehouden.
Auto’s van dagbezoekers of logés mogen niet door de slagboom zonder toestemming.
Krijgt u huurders of logés, dan moeten deze zich eerst aanmelden op de receptie, indien
gesloten dan de volgende morgen voor 12:00 uur.
Voor niet aangemelde logés wordt dubbel tarief gerekend.
Honden zijn niet toegestaan op de camping of de parkeerplaats, met uitzondering van
geleidehonden.
Afval in de daarvoor bestemde containers deponeren, witgoed, hard plastic en matrassen
dient u zelf af te voeren.
Stel uw radio/TV zo af dat uw buren hier geen last van ondervinden.
Zondag is een rustdag, dus geen grasmaaien en dergelijke.
In het hoogseizoen is het niet toegestaan om vuurkorven, potkachels e.d. te branden.
U dient uw gras kort te houden, of in opdracht door ons te laten maaien.
Alle veranderingen op uw plaats wat betreft tegels, schuttingen of een afdakje dient
schriftelijk te worden aangevraagd.
Tegelplateaus cq paadjes +- 25 m2, schuttingen maximaal 1,80m hoog vanaf het
maaioppervlak en minimaal 50 cm van de beplanting.
Het is niet toegestaan om aan de bovenzijde van de beplanting te knippen/snoeien.
Een tuinhuis aanschaffen wordt via de camping geregeld.
Staanplaatsen zijn niet overdraagbaar, als u uw caravan wilt verkopen is dat dus zonder de
plaats.
Bij het verkopen van uw stacaravan zijn wij ten allen tijde de tussenpersoon en bepalen wij
met behulp van de dealer de verkoopprijs.
Caravans met een waarde minder dan €2500,- euro worden niet meer met behoud van
staanplaats door ons verkocht.
Als de plaats en caravan moet worden opgeruimd moet u rekenen op €300 tot €1000
verwijderingkosten.
Voor spoedgevallen kunt u ten allen tijde aanbellen op no. 11 of op no. 14. Of contact
opnemen via 0111-651410 (receptie)
Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping toe.
Familie van Damme.

