Algemene reserveringsvoorwaarden
1.

Elk contract dat niet volledig ingevuld is, wordt niet in behandeling genomen.

2.

Reserveringen worden geaccepteerd voor een minimaal verblijf van 7 dagen.

3.

Aankomst en vertrek op zondagen in juni, juli en augustus.

4.

Reserveringen zijn naamsgebonden, het aantal personen en de categorie van de staanplaats zijn vastgelegd.

5.

Wijzigingen of annuleringen die niet minimaal 1 maand voor aankomst gemeld zijn, betekenen de onmiddellijke
annulering van de reservering en het verlies van de aanbetaling (E-mail,fax).

6.

Een vertraagde aankomst, tijdelijke afwezigheid alsmede een vervroegd vertrek geven geen reden tot korting.

7.

Betaling van het geplande verblijf vindt bij aankomst plaats.

8.

De reservering wordt pas definitief na ontvangst van de aanbetaling, u ontvangt hiervan een bevestiging.

9.

In geval van annulering wordt het totale bedrag, van de aanbetaling en de reserveringskosten, van 60 € niet terugbetaald!

10. Een vertraging van meer dan 24 uur zonder bericht betekent de annulering van de reservering zonder teruggave van de
aanbetaling.
11. De kampeerders dienen zich te houden aan het huisreglement.
12. Op elk moment, tot op de dag van aankomst, behoudt de camping zich het recht voor om het standplaatsnummer te
wijzigen door een ander gelijkwaardig.

HUISREGLEMENT
OPENINGSTIJDEN VAN DE CAMPING : 7.00 – 22.00 uur.
Buiten de openingstijden wordt u verzocht uw auto te parkeren voor de ingang van het terrein.
OPENINGSTIJDEN VAN DE RECEPTIE : : 9.00 – 12.00 uur en 14.00 – 19.00 uur (juli en augustus).
•

U dient de receptie uiterlijk een dag voor vertrek in te lichten over uw vertrek.

•

U dient uiterlijk om 12 u te vertrekken.

•

Elke kampeerder die bezoekers ontvangt, dient zowel de aankomst als het vertrek te melden.

•

Voor het plezier van een ieder dient het geluid en snel rijden zoveel mogelijk beperkt te worden.

BRANDVEILIGHEID
•

Barbecues en open vuur (hout, houtskool etc.) zijn strikt verboden behalve op de daarvoor bestemde plaats.

•

Geparkeerde autos mogen de doorgang niet hinderen. Een parkeerplaats staat tot uw beschikking aan de ingang van de
camping.

GEDRAG EN DIVERSE ASPECTEN
•

Kleine en niet agressieve honden zijn toegestaan. Zij dienen aan de riem gehouden te worden en mogen niet zonder hun
wettelijk aansprakelijke eigenaar achtergelaten worden, zelfs niet
opgesloten. De eigenaar van de hond dient alle uitwerpselen op te ruimen ten einde het plezier van een ieder te
garanderen.

•

De camping beschikt over 3 sanitairgebouwen. U wordt verzocht deze niet te gebruiken tijdens de schoonmaak ervan.

•

Wassen is strikt verboden buiten de daarvoor bestemde wasbakken.

•

Het is verboden gebruikt water op de grond of in de afvoer te gooien.

•

Het is niet toegestaan de staanplaats middels een hek of scherm af te bakenen, tevens is het verboden in de grond te
graven.
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