Kampeerreglement HelloTwello

(versie 1.1 01-05-2018)

1. Toegangs- en gedragsregels
Bij binnenkomst op het kampeerterrein verzoeken wij u stapvoets te rijden (5 km/uur) met de auto/motor naar
het parkeerterrein
Bij aankomst dient u zich te melden bij de receptie, waar u zich inschrijft. Jongeren onder 21 jaar worden
zonder begeleiding worden niet toegelaten. Houdt rekening met de openingstijden van de receptie.
In overleg wordt het kampeerterrein ingedeeld. Doen zich tijdens uw verblijf wijzigingen voor van aantal
personen of iets dergelijks dan moet dit op de dag van wijziging doorgegeven worden.
Het aantal kampeermiddelen per standplaats bedraagt een grote tent of twee kleine tenten. De 15
kampeerplaatsen zijn gemarkeerd. Kampeermiddelen zijn tenten, caravans, campers, vouwagens of een ter
beschikking gestelde huurtent of Trekkershut. Bijzettenten worden geacht deel uit te maken van het
kampeermiddel.
Een gelimiteerd aantal standplaatsen heeft beschikking over maximaal 5 ampère (1100 watt). Zorg ervoor dat
de elektrische installatie in de caravan/tent voldoet aan de eisen van de veiligheid. Verplicht zijn een drieaderige kabel en de Eurostekker (CEE-norm).
Het aantal kampeerders is maximaal gelimiteerd tot 4 personen per standplaats. De maximale aaneengesloten
verblijfsduur bedraagt 14 overnachtingen
Het kampeerterrein is autovrij. Bij aankomst- en vertrek vragen wij u om de bagage per kruiwagen te vervoeren
naar uw auto. Met een camper mag alleen gereden worden op de aankomst- en vertrekdag.
Om de nachtelijk rust te garanderen is van 22.00 - 8.00 uur is gemotoriseerd verkeer op de camping niet
toegestaan. Kinderen dienen uiterlijk om 22.00 uur terug te zijn bij de standplaats.
Kinderen beneden de 6 jaar mogen alleen onder geleide gebruik maken van de sanitair gebouwen.
Houdt het terrein schoon en geef zwerfvuil geen kans. Deponeer afval in de daarvoor bestemde containers
voor huisvuil, plastic, papier en compost.
Van 8:00 tot en met 22:00 uur mag gebruik gemaakt worden van radio, televisie of andere geluidsbronnen
wanneer deze niet hinderlijk zijn voor medekampeerders.
Ontvangt u gasten, dan dient u ervoor te zorgen dat zij zich bij aankomst laten inschrijven bij de receptie en
een geldig toegangsbewijs voor het kampeerterrein krijgen. Gasten dienen zich te houden aan het
kampeerreglement en mogen tussen 8:00 en 22.00 uur aanwezig zijn. Per dag mag u maximaal 5 gasten
ontvangen. Arriveren uw gasten tijdens sluitingstijd van de receptie, dan dienen zij bij vertrek alsnog te betalen
of u rekent zelf voor hen af.

2. Verboden
Het is verboden of niet toegestaan:
•
•
•
•
•

•
•
•

Roken in de sanitaire ruimtes.
Waslijnen en vlaggetjes bevestigen aan bomen of struiken
Huisdieren, zoals honden en katten worden niet toegelaten
Fietsen, brommers en scooters mogen niet op het terrein komen. Deze kunt u in de stalling of op de
parkeerplaats zetten Gooi gebruikt water van bijvoorbeeld de afwas in een afvoerput.
Barbecueën en vuurtjes te stoken bij de tent. (Het kampeerterrein heeft een barbecue in bruikleen,
hiervoor wordt 20,00 borg gevraagd indien schoon terug wordt geleverd wordt de borg terug
gegeven)
Graven in de grond en palen in de grond te zetten
Hangmatten te bevestigen aan bomen en in bomen te klimmen
Zich in de bosschages op te houden, bomen of struiken te snoeien

•
•

Vliegeren met stuntvliegers, met drones te vliegen
Bij overtreding van één van bovengenoemde regels of bij anderszins storend gedrag zodanig dat de
goede sfeer in het geding is, heeft de campingeigenaar het recht u de verdere toegang tot het terrein
te ontzeggen.

3. Voorzieningen
Het kampeerterrein beschikt over:
•

•
•

Twee sanitaire ruimtes met toiletten, wastafels en douches. Het warme water is gratis. Het
toiletgebouw en het douchegebouw worden zoveel mogelijk voorzien van warm water dat door de
zonnecolletoren is verwarmd. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kan er gebruik gemaakt worden van
de centrale verwarming die op pellethout gestookt wordt. We hopen dat iedereen duurzaam met
warm water wil omgaan.
Een slecht weer accommodatie die geschikt is voor sport & spel en apart te huur is.
Een fietsenstalling die ruimte heeft voor het opladen van elektrische fietsen

4. Aansprakelijkheid
De verhuurder/eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van persoonlijk letsel of
materiële schade, ontstaan tijdens het verblijf op de camping.

