Algemene Voorwaarden
Camping
Aankomst/vertrektijd
Aankomst is mogelijk vanaf 15:00 uur.
Op de dag van vertrek kunt u uitchecken en
vertrekken tussen 8:30 en 11:00 uur.
Verlenging van de vertrektijd is, mits de plaats
vrij is, mogelijk tot 19:30 uur. (hier zijn extra
kosten aan verbonden)
Autovrij
De camping is autovrij (m.u.v.
aankomst/vertrek en campers).
Op de dag van aankomst en op de dag van
vertrek mag u met uw auto het terrein op om
uw kampeermiddel te brengen/halen.
U kunt uw auto parkeren op onze ruime
parkeerplaats.

Schade
Wanneer er onherstelbare schade aan
eigendommen worden aangebracht, zijn wij
genoodzaakt hier kosten voor in rekening te
brengen.
Wijngaard
Het is niet toegestaan om zonder
toestemming of begeleiding van de eigenaar
de wijngaard te betreden, of druiven te
plukken.

Opstelling kampeerplaats
Om optimaal van uw uitzicht te kunnen
genieten hebben wij een vaste opstelling, dit
door middel van deels verharde plaatsen.
Bijzettent
Het is toegestaan om één bijzettent te
plaatsen. In verband met het behoud van de
grasmat uitsluitend naast uw kampeermiddel.

Handig om te weten
Bagagewagentjes
Deze wagentjes staan bij het parkeerterrein. U
kunt deze wagentjes gebruiken om uw
boodschappen etc. van de parkeerplaats naar
uw kampeerplaats te brengen. Het is niet
toegestaan om de wagentjes te gebruiken
voor transport van chemisch toilet of
personen. Graag na gebruik zo snel mogelijk
terugzetten zodat een ander niet onnodig
hoeft te wachten.

brandweer kan het zijn dat barbecueën totaal
verboden is.

Barbecue
Het gebruik van barbecue op gas is
toegestaan. Het gebruik van andere barbecues
is toegestaan mits in de directe nabijheid een
emmer water geplaatst wordt. Op last van de

Buitenspeelplaats
De buitenspeelplaats is dagelijks geopend.
Gebruik van de ruimte is op eigen risico.

Bezoekers
Uw bezoek is welkom. Ons uitgangspunt is
maximaal 5 personen per plaats. Graag wel
even vooraf melden bij de receptie. Ten
behoeve van eenieders rust willen we u
vragen om de klok van 23:00 uur te
respecteren.

kan in overleg(tegen een vergoeding) bij
ons aangeboden worden.
Brandblussers
Verspreid over het terrein hangen diverse
brandblussers. Deze alleen in
noodgevallen gebruiken.
Broodjes
Broodjes zijn iedere morgen tussen 8:30
en 10:00 uur af te halen bij de receptie.
Bestellingen ’s avonds voor 19:00 uur
doorgeven bij de receptie.

Huisdieren
Huisdieren zijn op het terrein wel
toegestaan, mits aangelijnd en buiten het
terrein uit gelaten worden. De behoeftes
van de huisdieren zullen opgeruimd
moeten worden.
Logees
Logees graag bij aankomst melden. Voor
Logees hanteren we het normale
overnachtingtarief.

Chemisch toilet
Het legen en schoonspoelen is alleen
toegestaan aan de achterzijde van het
gebouw in de daarvoor bestemde afvoer.
Het is niet toegestaan om de
bagagewagentjes te gebruiken voor
transport.

Milieustraat
Huishoudelijk afval, papier, glas en
organisch afval kunnen in de daarvoor
bestemde containers gedeponeerd
worden. De milieustraat ligt naast de
parkeerplaats.

Elektra
Onze kampeerplaatsen hebben een
stroomaansluiting van 10 Ampère is 2200
Watt. Bij regelmatige stoomuitval door
onjuist gebruik van de elektra, zijn wij
genoodzaakt hier extra kosten voor in
rekening te brengen.

Noodgevallen
Buiten de openingstijden van de receptie
kunt u gebruik maken van de deurbel
naast de toegangsdeur of even telefonisch
contact opnemen. Ook indien u
onverhoopt geen elektra meer mocht
hebben.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden
afgegeven bij de receptie

Parkeren
Uitsluitend op de centrale parkeerplaats.
Parkeren op eigen risico

Gras maaien
Ten behoeve van het behoud van de
grasmat en om iedereen bij aankomst een
mooie plaats te kunnen aanbieden maaien
wij dagelijks de vrij gekomen plaatsen. Eén
keer in de week wordt het gehele terrein
gemaaid. Dit doen we nooit vroeg of laat
op de dag.

Partytenten
Zijn niet toegestaan.

Grof vuil
Onze containers zijn uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk afval. Ander grof vuil

Receptie
Hier kunt u tijdens openingstijden terecht
voor meer informatie, vragen over het
bedrijf of over de omgeving.
Rust
Houdt u rekening met andere gasten? Dat
betekent ook dat bijvoorbeeld uw radio
en/of TV niet buiten te horen mag zijn.

Tussen 23:00 en 8:00 gunnen we eenieder
zijn/haar rust.
Sanitair gebouw
Toiletpapier is aanwezig. Laat kinderen
niet in het sanitair gebouw spelen en
begeleidt jonge kinderen s.v.p. bij het
gebruik van het sanitair.
Vuil Water
Vuil water kan worden gedeponeerd in de
afvoer aan de achterzijde van het gebouw.
We adviseren u om uw afvalwater niet in
de groenstrook te gooien of onder de
caravan weg te laten lopen omdat dit
ongedierte aantrekt.
Vuurkorf
Deze is niet toegestaan op het terrein in
verband met brandgevaar.
WiFi
Op gedeeltes van het terrein is WiFi
beschikbaar. Voor nadere informatie
hierover kunt u terecht bij de receptie.
Overlast
Houdt rekening met andere gasten.
Mochten er meldingen komen van
overlast, krijgt u 2 keer een waarschuwing.
Wordt hier geen gehoor aan gegeven, zijn
wij genoodzaakt maatregelen te treffen.
Onderhoud
Het is niet toegestaan op het terrein te
graven, bomen te kappen, struiken te
snoeien, antennes te plaatsen,
omheiningen of afscheidingen aan te
brengen, dan wel bouwwerken of andere
voorzieningen van welke aard dan ook bij,
op, onder of om het kampeermiddel te
plaatsen zonder toestemming van de
eigenaar.

Aansprakelijkheid
De eigenaar is niet aansprakelijk voor een
ongeval, diefstal of schade op zijn terrein,
tenzij dit het gevolg is van een
tekortkoming die aan de eigenaar is toe te
rekenen.
De eigenaar is niet aansprakelijk voor
gevolgen van extreme weersinvloeden of
andere vormen van overmacht.

