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KAMPREGLEMENT
De directie behoudt zich het recht voor, iemand de toegang tot de camping te weigeren. Bij binnenkomst is een ieder
verplicht zijn paspoort of kampeerkaart af te geven. Het betreden van de camping houdt in, dat u het Reglement
accepteert en volledig zult naleven, alsmede eventuele aanvullende regels die door de directie gesteld worden. Dit
t.b.v. het beter functioneren van de camping.
Wij verheugen ons u als gast te mogen begroeten en wensen u een fijn en rustig verblijf toe.
VERANTWOORDING STROOMAANSLUITING:
Door het aanvaarden van een seizoenplaats neemt de kampeerder automatisch de volle verantwoording op zich t.a.v.
de elektriciteit, gerekend vanaf het aansluitingspunt in het terreinkastje. Tevens gaat hij ermee akkoord, dat, wanneer
de kampleiding zulks nodig oordeelt, door een door de kampleiding aan te wijzen installateur de elektrische installatie
van de caravan op kosten van de kampeerder zal worden gecontroleerd. Het gebruik van elektrische verwarming is ten
allen tijde verboden.
IEDERE KAMPEERDER IS VERPLICHT:
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Zelf op zijn eigendommen te letten. Bij verlies of diefstal is de directie niet aansprakelijk.
De hem toegewezen plaats te nemen en zich te houden aan de door de beheerder gegeven aanwijzingen. Het is
verboden zonder medeweten van de beheerder van plaats te veranderen.
Gedurende voor de nachtrust bestemde tijd, zijnde 22.00 uur tot de volgende ochtend 07.00 uur, elke
luidruchtigheid achterwege te laten. Gedurende bovengenoemde tijd is het verboden zich met een auto op het
terrein te verplaatsen.
Voor bromfietsen geldt ten allen tijde, dat het verboden is zich met ingeschakelde motor over het terrein te
verplaatsen.
Te zorgen, dat zijn/haar hond ALLEEN GELIJND op het terrein verblijft, de hond geen hinder of overlast veroorzaakt en uitsluitend buiten het campingterrein worden uitgelaten. U DIENT BIJ HET UITLATEN EEN
SCHEPJE MEE TE NEMEN.
De op het terrein gevonden voorwerpen af te geven bij de beheerder.
De aanwijzingen van de beheerder of kampwacht op te volgen.
Bij vertrek de door hem ingenomen plaats SCHOON ACHTER TE LATEN, zodat deze direct door een nieuwe
gast betrokken kan worden.
Er mag op de camping niet worden gegraven zonder toestemming van de beheerder of kampwacht.
Het is ten strengste verboden planten en/of de uitrusting van de camping te beschadigen geulen rond de tent of
caravan te graven, afvalwater op de grond te gieten, of een open vuur aan te leggen.
Bij gebruik van de diverse op de camping aanwezige voorzieningen, ook de toiletten, dienen kinderen begeleid
te worden. De ouders zijn volledig verantwoordelijk voor hun kinderen. De directie wijst iedere verantwoordelijkheid van de hand t.a.v. kinderen.
Auto´s van bezoekers worden niet toegelaten op het terrein. Voor de kampeerder geldt, dat per plaats slechts
één auto op het terrein aanwezig mag zijn.
Wanneer door slechte weersomstandigheden de
kampleiding dit nodig oordeelt, zal een algemeen
toegangsverbod voor auto´s van kracht kunnen
worden.
De beheerder is gerechtigd personen de toegang te
weigeren.
VOETBALLEN OP HET TERREIN IS TEN
STRENGSTE VERBODEN.
Om veiligheidsredenen dient men zich op het terrein
aan de maximum snelheid van 5 km. te houden.
Vis schoonmaken in de toiletgebouwen is verboden.
Het is toegestaan zijn of haar auto bij tent of caravan
te plaatsen. In bijzondere gevallen kan de beheerder
hier anders over beslissen. U dient uw auto dan op de
door de beheerder aangewezen plek te plaatsen.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist
de beheerder.
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