Huishoudelijk Reglement groepsaccommodatie
“Camping Natuurplezier”
1. Meldt u na aankomst op de camping eerst bij de familie Aan de Brugh of
receptie voor inschrijving overhandig van iedere gast de Naam, Id nummer
of Rijbewijsnummer en dan vindt de sleutel overdracht plaats.(Verplicht)
2. Na het uitladen van de auto’s dient u deze op de centrale parkeerplaats buiten
het terrein te plaatsen.
3. Het is verplicht om rustig te rijden op de camping, denk aan de andere gasten
en zeer zeker op spelende kinderen.
4. Als regel geldt dat u op de dag van aankomst na 14:00 uur in de
accommodatie of anders overeengekomen welkom bent. En dat u op de dag van
vertrek de accommodatie opgeruimd en bezem schoon vóór 13:00 uur (later in
overleg) dient achter te laten. Denk eraan ook de vaatwasser dient uitgeladen te
zijn.(Indien dit niet het geval is word er €5,- van de borg ingehouden)
5. U verblijft in een rookvrije accommodatie dus roken is in het gehele gebouw
niet toegestaan.
6. Wees zuinig met gas, elektra en water laat niet onnodig de verwarming hoog
staan en de ramen/deuren open. Laat niet de kranen open staan en overal de
verlichting aan in ruimtes die niet gebruikt worden of als er niemand aanwezig
is. Dit scheelt jullie heel veel in de energieverbruik kosten.
7. Stapelbedden en matrassen zijn aanwezig u dient zelf zorg te dragen voor 1
pers hoeslaken (verplicht) dekbed en of slaapzak en een hoofdkussen.
8. Verplaats alleen de inrichting(meubelen,etc.) met toestemming van ons, er
kan namelijk bij het verplaatsen van de inrichting onnodig schade ontstaan.
Indien er toch schade ontstaat zal het in rekening worden gebracht.
De bedden en kasten dienen te blijven staan omdat deze te zwaar zijn en schade
veroorzaken.
9. Eten en drinken in de slaapvertrekken is niet toegestaan.
Bij het constateren dat dit wel gebeurd is worden er extra kosten in rekening
gebracht.
10. Handdoeken en theedoeken zijn niet aanwezig deze dient u zelf mee te
nemen.
11. . De Receptie is geopend van 10:00 tot 11:00 en van 19:00 tot 19:45 uur.
Mocht er op deze tijden niemand op de receptie aanwezig zijn i.v.m.
werkzaamheden op de camping of dergelijke dan bevindt zich bij de receptie een
zwarte drukknop bel deze bij voorkeur niet eerder gebruiken dan na 10:00 uur
met uitzondering bij spoedgevallen(openingstijden onder voorbehoud).

12. Wij hebben eetpauze van 11:45 tot 13:15 en van 18:00 tot 19:00 uur.
Gelieve deze in acht te nemen. Zodat wij ook in alle rust met het gezin kunnen
eten.
13. Houdt er rekening mee dat u op een rustige camping verblijft. U dient vanaf
23:00 uur tot de volgende ochtend 8:00 uur de nachtrust in acht te nemen. Uw
mede campinggasten zullen u dankbaar zijn.
14. Gebruik van radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluids
veroorzakers zijn zodanig toegestaan dat zij geen overlast bezorgen aan anderen.
15. Voor E.H.B.O. of andere calamiteiten meldingen bellen naar 112 of melden
bij de beheerder op huisnummer 200. (telefonische te bereiken op nummer 0774745485 of 06-29102828)
16. U dient de accommodatie als ook de sanitaire voorzieningen schoon te
houden. Ook dient u er op toe te zien dat eventuele kinderen deze voorzieningen
niet als speelplaats gebruiken.
17. GFT-afval, restafval, papier, glas en blik dient u te scheiden en te deponeren
in de daarvoor bestemde milieustraat. Laat geen afval rondslingeren en houd de
accommodatie en rondom het terrein steeds schoon.
18. Kampvuur en open vuur is niet toegestaan.
19. Bij het Barbecueën dient u voor voldoende blusmiddelen te zorgen.
20. Huisdieren zijn in onze accommodatie niet toegestaan.
21. In onze verhuurobjecten is het gebruik van een frituurpan absoluut niet
toegestaan.
22. Voor ongevallen of schade bij het gebruik van de accommodatie en
toebehoren van Camping “Natuurplezier” aanvaardt de ondernemer geen enkele
aansprakelijkheid aanbeveling eigen verzekering.
23. De campingbeheerder is bevoegd persoon, die de huishoudelijke regels van
camping “Natuurplezier” niet naleven of zich op welke wijze dan ook misdragen
te verwijderen van de camping, zonder restitutie van het
camping/accommodatiegeld en eventueel toegebrachte schade worden in
rekening gebracht.
De recreant is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
24. De beheerder is gerechtigd persoon de toegang tot het terrein te weigeren
als: Wangedrag wordt geconstateerd, onjuiste informatie is verstrekt bij de
vooruit boeking en als ons huishoudelijk/camping reglement en algemene
voorwaarden niet wordt nageleefd.
25. Bij eventueel gebruik maken van de horeca gelegenheden naast/ tegenover
ons, zoals speeltoestellen of dergelijke is het verplicht wat te consumeren en
kinderen onder begeleiding van een volwassen persoon.
Mocht u vragen opmerkingen of klachten hebben. Maak deze dan aan ons
kenbaar zodat we er eventueel iets mee kunnen doen.

Ons motto luidt dan ook:

“Bent u tevreden vertel het ander, zijn er klachten kom er
mee naar ons”
Houdt u zich aan deze regels en de memo`s dan zullen wij er voor zorgen dat uw
verblijf op onze camping zo prettig mogelijk wordt.
Wij wensen u een fijn verblijf toe
Arno en Astrid Aan de Brugh-Peters
Sjuul, Kim en Iva
Camping “Natuurplezier”

