Reglement mini-camping “De Korenschoof”
Hartelijk welkom op onze mini-camping. Wij wensen u een prettig verblijf toe.
Niettemin is het terwille van de leefbaarheid op onze camping nodig om enkele
afspraken te maken. We leven nu eenmaal met meerdere mensen samen
en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen.
Wij vertrouwen erop dat u deze regels zult respecteren en naleven.
* Risico:
Het verblijf op onze mini-camping is geheel op eigen risico.
Wij stellen ons niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging
van uw eigendommen of enig letsel door u opgelopen.
* Erf en bedrijfsgebouwen:
Voor u en onze veiligheid is het verboden om het erf en de bedrijfsgebouwen te betreden
zonder toestemming van de eigenaars.
* Huisvuil:
Dit kan in de huisvuilcontainer gedeponeerd worden. Het afval dient u te scheiden
in de daarvoor geplaatste bakken. Dit afval betreft: papier, glas en chemisch afval.
Probeer de camping netjes te houden.
* Afvalwater:
De stortplaats chemisch toilet kunt u gebruiken voor afvalwater en toiletemmers.
Graag milieuvriendelijke (groene) vloeistof gebruiken.
* Huisdieren:
Deze zijn welkom op onze camping, mits zij andere gasten niet hinderen, dus graag aangelijnd.
Huisdieren dient u buiten de camping uit te laten.
* Geluid:
U dient geluidshinder voor andere campinggasten zoveel mogelijk te voorkomen.
Houd u rekening met de andere gasten.
* Auto’s:
Voorkom i.v.m. geluidsoverlast onnodig heen-en weer rijden.
U dient vervolgens niet meer met de auto op het terrein te komen van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Geen auto’s tegenover de campingplaatsen parkeren.
* EHBO:
De eigenaar beschikt over een EHBO-trommel.
In noodgevallen kan er gebruik gemaakt worden van de telefoon.
* Terrein:
Open vuur en beschadigen van het terrein is verboden.
Bij caravans/campers mag geen grondzeil gebruikt worden.
* Campeerplaatsen:
Deze zijn beschikbaar vanaf 12.00 uur en u dient de campingplaats op dag van vertrek
weer voor 12.00 uur te verlaten. Bij later vertrek wordt halve nacht in rekening gebracht.
* Betaling:
U dient uw betaling te voldoen bij vertrek voor 12.00 uur of op de avond voor vertrek.
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