KAMPEERVOORSCHRIFTEN SEIZOENS-TERREIN
29 maart t/m 3 november 2019
1) Het gereserveerde terrein kan uitsluitend door de officiële huurder bewoond en betreden worden
waarbij per terrein 1 caravan/grote tent is toegestaan, incl. een slaaptentje voor de kinderen van
max 5m2 . Onderverhuur is niet toegestaan.
2) Voor een tweede caravan of tent groter dan 5m2 wordt 1\3 van de prijs van het gehuurde terrein
in rekening gebracht.
3) Bezoek dient aangemeld te worden en nauwkeurig op de bezoekersstaat bij gehouden te worden.
Dag-bezoek: € 2,00 p.p. per dag Overnachting: € 6,00 p.p. per nacht, kinderen tot 12 jaar € 4,50.
4) Huisdier: € 40,00 per seizoen
5) Toiletten en douches dienen schoon achter gelaten te worden. Bij het douchegebouw bevindt zich
een aparte stortput voor het legen en naspoelen van uw chemische toilet.
6) Eventuele defecten aan de pompen, graag direct melden. (06-10 68 48 49 Egbert)
7) Papier, glas en restafval dienen in de daarvoor bestemde containers naast het douchegebouw,
gedeponeerd te worden. Een extra restafval container vindt u bij de achteruitgang van het
kampeerterrein.
8) Chemisch afval , oud ijzer, accu’s enz. mogen NIET in de containers van het kampeerterrein
gedeponeerd worden en dienen door u persoonlijk afgevoerd te worden.
9) Planten of verplanten van bomen en struiken is verboden, evenals het aanbrengen van spijkers,
schroeven e.d. als ook ‘verfraaiing’ in de vorm van hekwerken, bloembakken of andere extra
bouwsels.
10) Barbecueën is toegestaan mits anders vermeld bij grote droogte. Open vuur is verboden.
11) Snelheid is beperkt tot een max van 20km/uur
12) Einde seizoen : het gehele terrein ontruimen a.u.b. incl. waslijnen, antennes enz.

Winterstalling / opslag
A) Verzekering: Caravans voor de winterstalling dienen ten minste WA en Casco verzekerd te zijn.
Het is verplicht tijdens de winterstalling, de gasflessen uit de caravan te verwijderen. Laat bij vertrek,
duidelijk zichtbaar uw naam, telefoonnummer, email en terreinnummer achter. De caravan-steunen
dienen goed opgedraaid te zijn.
B) Prijzen: De opslag van uw caravan bedraagt € 24,00 per m2. Voor opslag van fietsen geldt een
bewaarvergoeding van € 10,00. Ook hier graag, duidelijke vermelding van naam, telefoonnummer,
email en terreinnummer.

De huur en winterstalling dienen vóór 25 maart 2019 te worden voldaan
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