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reglement
Wij wensen u een fijne vakantie op onze boerderijcamping. Wij vragen uw medewerking door
deze voorschriften na te leven.
Bij aankomst zetten wij, met een kleine tractor, jullie caravan of vouwwagen op de plaats. De
camping is geheel autovrij. Dus ook bij het opbouwen en afbreken mogen er geen auto’s op het
terrein!
Als je gereserveerd hebt, ben je vanaf 14.00 uur welkom. Vertrek uiterlijk om 11.00.
Wij pauzeren met ons gezin tussen 12u - 13u en 18 - 19u. Na 22.00 uur dient het rustig te zijn op
de camping.
Dicht plastic, antiworteldoek, ecogrondzeil en andere soorten afsluitend plastic is niet
toegestaan omdat dat slecht is voor de bodem en de volgende gast graag ook gras op de
kampeerplaats aantreft. Gebruik desgewenst aerotextapijt. Gebruik je een matje onder de
luifel? Dan graag oprollen als je op pad gaat.
In het hoogseizoen is zaterdag, evt. woensdag de aankomst- en vertrekdag. Bij de chalets is dat
de vrijdag.
Verwachten jullie bezoek? Laat het ons vooraf even weten! We vragen daarvoor een vergoeding;
zie prijslijst. Onderverhuur van de plaats is niet toegestaan.
Per reservering/per plaats is één auto toegestaan (op het parkeerterrein). Een 2e auto graag
melden, daar rekenen we een vergoeding voor.
Om veiligheidsredenen mogen kinderen niet in de schuur spelen of op machines zitten en is een
zwembad(je) niet toegestaan.
Spelen in de haag rondom de camping is niet toegestaan; er komen onherstelbare gaten in.
Honden zijn toegestaan in de maanden april, mei, juni en september. Op de camping geldt: honden
aan de lijn. Hondenpoep op het terrein dient onmiddellijk opgeruimd te worden.

Bij misdragingen hebben wij het recht gasten van de camping te verwijderen.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van brand, diefstal, ongelukken enz.

Suggesties, ideeën of klachten horen wij graag van u!

