Huisregels
Aankomst vanaf 15.00 uur en vertrek voor 10.30 uur.
Bij aankomst graag melden in de Vlaamse schuur.
Auto’s mogen/kunnen niet op de camping komen, je kan je bagage vervoeren
met de beschikbare (krui)wagens en bolderkar, op de parkeerplaats.
Parkeren graag op de parkeerplaats, niet aan de straat of bij de buren.
Vuur maken we op initiatief van de gastheer/vrouw op de gezamenlijke
vuurplaats. Let je zelf op de kinderen? Vuur maken op andere plekken op de
camping is niet toegestaan.
Huisdieren zijn toegestaan in onze accommodaties, u dient zich aan de extra
afspraken voor huisdieren te houden
Geluid en/of muziek maken is zachtjes toegestaan maar dus houdt wel
rekening met elkaar.
Vlaamse schuur we verwachten van iedere gast dat hij of zij de Vlaamse
schuur netjes achterlaat na het spelen met het speelgoed.
Afval scheiden vinden we erg belangrijk, we scheiden glas, GFT, papier en
restafval.
De containers staan op de parkeerplaats.
Er staan een aantal picknicktafels op het terrein, deze zijn voor algemeen
gebruik
Hottub en sauna: deze zijn te huur. Het zijn geen speeltoestellen, we zijn hier
zuinig op!
Speeltoestellen het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico.
Op het kampeerveld zijn twee brandblussers te vinden.
In de Vlaamse schuur is nog een brandblusser en een branddeken aanwezig.
Daar hangt ook een grote EHBO-kist, deze alleen openen als je iets anders
nodig hebt dan pleisters, jodium of tekentang. Deze laatste artikelen kun je in de
Vlaamse schuur krijgen.
Bij de buren (nr 19) is ook een AED aanwezig, bij gebruik hiervan altijd ook een
van de eigenaren waarschuwen.
Rust: na 22.00 uur houden we het rustig op de camping en rondom het
kampvuur.
Schoonmaak; uw tent dient veegschoon achtergelaten te worden.
De gastheer/ vrouw zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor
persoonlijk letsel en vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële
schade ontstaan tijdens het verblijf op de camping.
Wij wensen u een heel prettig verblijf en vragen u het te melden als er iets niet
naar uw zin is zodat wij het kunnen verhelpen.

