Kamperen doe je zo 
Onze camping is geopend van 1 april tot en met 30 september.
Wij nemen geen alleenreizende jongeren aan onder de 21 jaar.
Caravans met een enkele as zijn welkom bij ons, caravans met een dubbele as nemen wij
niet aan.
Kampeerders mogen aankomen vanaf 13.00. Op de vertrekdag zwaaien wij u weer uit voor
12.00. De vertrekdag is de einddatum op uw reservering.
Bij de arrangementen bent u welkom vanaf 9.30 en zwaaien u weer uit voor 16.00
Huurders mogen aankomen vanaf 15.00. op de vertrekdag zwaaien wij u weer uit voor
12.00. De vertrekdag is de einddatum op uw reservering.
Wij hebben kenteken herkenning en met een duidelijk en geldig Europees kenteken gaat de
slagboom open. U kunt meerdere kentekens doorgeven, maar er kan één auto op de
camping.
Groepen en instellingen zijn alleen welkom buiten de schoolvakanties en met genoeg
begeleiding. Wij nemen geen bedrijven en de werknemers aan.
Annuleren is alleen mogelijk met een annuleringsverzekering. Bij de reservering kunnen wij
bij interesse een vrijblijvende annuleringsverzekering van de Recron / Europeesche
Verzekeringen mee sturen.
Betaling is volgens het schema op de reservering. Binnen een maand na reservering dient de
de eerste helft betaald te zijn en maand voor aankomst de tweede helft. Aangepaste
betalingen alleen in overleg met ons.
Op de camping is 10 ampère aanwezig en dat is dus 2300 Watt. Meer stroom kan er dus niet
gebruikt worden op de plaats. Houd u hier a.u.b. rekening mee.
Wij bieden digitale televisie aan via onze kabel. U kunt dit ontvangen als uw televisie Mpeg4
heeft en digitale ondersteuning. Heeft u televisie dat niet, dan kunt u bij ons een settopbox
huren.
Graag zien wij dat uw kampeermiddel achter op de plaats staat. Zo blokkeert u niet het zicht
voor andere gasten. En wij vragen u vriendelijk om worteldoek te gebruiken.
U moet te allen tijde ‘grasvriendelijk’ grondzeil voor uw caravan of in uw (voor-) tent
plaatsen. Hierdoor gaat het gras niet (of minder snel) dood en kan een volgende
campinggast ook nog van onze grasmat genieten.
Bij aankomst krijgt u van ons afvalzakken mee, deze dienen gebruikt te worden. Grofafval
dient u weer zelf mee naar huis te nemen of tegen betaling door ons te laten afvoeren.

Wij zijn een familiecamping en onze algemene regels zijn daarop afgesteld: Kamperen is
een sociale bezigheid en moet er dus rekening met elkaar gehouden worden.
Op de camping zijn veel kinderen aanwezig en daarom rijden wij 10 km (stapvoets) per uur
op de camping. Kinderen hebben altijd voorrang.
Harde geluiden zijn niet gewenst op de camping en de nachtrust is van 22.00 t/m 8.00.
Per plaats is 1 auto toegestaan op de kampeerplaats of op een van de parkeerplaatsen op de
camping. Buiten de camping mag natuurlijk de tweede auto op de parkeerplaats staan.
Parkeren is niet mogelijk in het midden van de kampeercirkels of op lege kampeerplaatsen.
In het hoogseizoen is Animatiewerk aanwezig op de camping. Kijk voor de hoogseizoen
periodes op de prijslijst of onder het kopje recreatie.
Honden zijn van harte welkom (maximaal 2) bij ons, maar moeten wel altijd aangelijnd zijn.
Buiten de hondentoiletten de behoeftes altijd opruimen. Wij hebben gratis rolletjes
poepzakjes in de receptie liggen. De honden mogen helaas niet in de recreatievijver of op
het strand, maar naast de kinderboerderij mogen ze wel lekker zwemmen en afkoelen.
Bezoek ontvangen is erg gezellig, maar wel graag met mate. Dus liever niet dagelijks en geen
grote groepen bezoek. De kampeerder dient het bezoek aan te melden bij de receptie en
dan mee te nemen de camping op. Bezoek kan alleen met de auto de camping op als ze in
bezit zijn van een invalide kaart of slecht ter been. Heeft het bezoek veel bagage bij zich, dan
dient de kampeerder met eigen auto het bezoek met bagage op te halen.

