NUTTIGE INFORMATIE VOOR UW VERBLIJF (MOBILE HUIS / APPARTEMENTEN)
OPENINGSTIJDEN RECEPTIE
van 8. 00 tot 20.30/21.00
OPENINGSTIJDEN KASSA
van 8.00 tot 12. 00
en van 16.00 tot 20.00
Buiten deze openingstijden is het niet mogelijk om betalingen te doen en prijsopgaven te verkrijgen.
Het kantoor is alleen bedoeld voor het verschaffen van informatie, inchecken en de verkoop van diensten.
Voor noodgevallen van welke aard dan ook buiten de openingstijden van de receptie, kunt u contact opnemen met
de nachtwakers bij de receptie.
Gasten: Toegang tot het complex door familieleden of vrienden moet altijd doorgegeven worden en de directie
moet hier toestemming voor verlenen.
Elke stacaravan/app. is uitgerust met een complete keuken, Amerikaans koffieapparaat, moka(voor typische
italiaanse koffie), magnetron-oven, televisie (SAT), tafel met stoelen, dekens, kussens, bezem en dweil. Gas, water
en licht zijn bij de prijs inbegrepen.
Airco stacaravan 20 uur al inclusief, extra kosten na 20 uur: € 0,50 per uur, € 10,00 per week. verwarming altijd
inbegrepen.
Airco appartementen al inclusief. verwarming altijd inbegrepen.
De gast moet zijn eigen lakens, theedoeken, vaatdoeken en (bad)handdoeken meenemen. U kunt ze echter ook op
aanvraag tijdens de reservering huren. Ter plaatse kunt u het volgende huren: kluis, wieg, kinderstoel en
wandelwagen. De huurprijzen zijn in de prijslijst vermeld.
De auto moet geparkeerd worden naast de stacaravan die u door de directie toegewezen is. De klanten mogen
zonder specifieke toestemming om geen enkele reden gebruik maken van de parkeerplaatsen op de camping. In het
geval van een tweede auto zal de directie het nummer van de te gebruiken parkeerplaats toewijzen.
Auto’s mogen alleen binnen het complex rijden van 7.00 tot 23.00; buiten deze tijden zullen de hekken gesloten zijn
en mogen alleen in geval van ernstige noodgevallen geopend worden.
Na 23.00 kunt u alleen het complex verlaten of binnengaan via het voetgangerspad (aan de kant van het meer).
Van 24.00 tot 7.00 dient als teken van wederzijds respect tussen de gasten van het complex absolute stilte in acht
genomen te worden. Hoe dan ook mogen radio’s, TV’s, stereo’s enz. ook overdag nooit de buren storen.
Na de registratie zult u de een identificatiearmband ontvangen. De Directie behoudt zich het recht om gasten wel of
niet te accepteren. De armband is persoonlijk en niet overdraagbaar, gemaakt van niet giftig materiaal. Dit is om de
controle in stand te houden en voor uw eigen veiligheid en van anderen. Het dragen van de armband is verplicht.
CHECK-OUT:
Op de dag van vertrek moet de stacaravan uiterlijk om 10.00 uur leeg achtergelaten worden, ongeacht de tijd van
aankomst.
Op het moment van betaling moeten bij de receptie de sleutels, de camping pas en het ontvangstbewijs van de borg
overlegd worden. Ons personeel zal een controle van de stacaravan/app. uitvoeren. Desinfectie: € 20.00 tot € 35.00.
U dient het huisje veegschoon achter te laten. Uiteraard dient u zich te houden aan de huisregels. Het keukenblok
dient in elk geval door de gasten zelf schoongemaakt te worden, anders zal er een bedrag van € 30.00 tot € 50.00
worden doorberekend. Na inlevering van de sleutels kunt u de stacaravan/app. niet meer betreden.
Personen die wensen te vertrekken voordat de receptie open is, kunnen de kosten voor hun verblijf op de dagen
voor vertrek betalen en aan de directie de tijd doorgeven waarop ze wensen te vertrekken. Op de dag van vertrek zal
ons personeel een controle van de stacaravan uitvoeren en de borg terugbetalen. Het is echter niet mogelijk om
vóór 07.00 of na 17.30 te vertrekken.
BOTEN: het reglement voor bezitters van boten of rubberboten ligt ter inzage bij de receptie.
HET IS STRIKT VERBODEN OM
-

Water weg te gooien in de afvoerkanalen op de paden omdat deze direct op het meer uitkomen.
Water op beplanting weg te gooien.

Gedrag dat in strijd is met de beschreven regels heeft als gevolg dat u onmiddellijk het complex zult moeten
verlaten.
FIJNE VAKANTIE De Directie

