Algemene voorwaarden De Kamperhoek

• Op de dag van aankomst bent u vanaf 13.00 uur welkom.
• Wij verzoeken u om de auto, na het uitladen op het parkeerterrein te zetten.
• Voor de veiligheid van u en uw kinderen is de max snelheid 5 km/u. Dit geldt
ook voor fietsen.
• Het is verboden om te roken in de hut en andere gebouwen op de boerderij.
• Afwassen kan bij de centrale afwasplaats bij het sanitair gebouw, tot 21.00
uur.
• In het sanitair gebouw zijn warme douches, een baby wasplaats,
familiedouche en toiletten aanwezig. Laat kinderen jonger dan 6 jaar nooit
zonder toezicht in het sanitair gebouw en wees spaarzaam met water.
• Huisdieren zijn niet toegestaan in het sanitairgebouw, de stal of de winkel.
• Huisdieren mogen niet los lopen op de camping en moeten worden uitgelaten
op straat. Dus niet op het erf of in het weiland!
• Op De Kamperhoek logeren veel gezinnen met kleine kinderen. Na 21.00 uur
tot 09.00 uur willen we daarom graag rustig hebben op het terrein.
• In verband met de veiligheid mag er maar 1 persoon tegelijk op de
trampoline. Op de trampoline moeten de schoenen uit.
• Skelteren doe je (rustig-niet botsen) tussen de oranje / gele slow poppetjes,
vooraan op het erf. Het is verboden met skelters en ander speelmateriaal tot
bij de hut /kampeerplaatsen, en zeker niet op de straat te rijden.
• Zet na gebruik de skelters terug op de skelter parkeerplaats.
• De openingstijden staan bij de winkel/ receptie vermeldt. Gelieve deze tijden
te respecteren.
• Vuilnis kan gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afval containers,
achterop de parking. Wij willen jullie vragen het glas,blik en papier afval te
scheiden.
• De Kamperhoek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging,
verlies en/of diefstal van eigendommen of het ontstaan van lichamelijk letsel,
hoe dan ook veroorzaakt.
• De hut dient op de dag van vertrek om 11.00 uur vrij en schoongemaakt zijn.
Er staan schoonmaakspullen in de hut, als het op is graag nieuw vragen. Alles
goed afwassen met warm water en netjes terugzetten, vuilnis zelf opruimen.
• De kampeerplaats dient op de dag van vertrek om 11.00 uur vrij te zijn.
• Het is ten stengste verboden zelf in de landbouwloodsen te lopen.
• Naast dit reglement gelden de alg. voorwaarden van de Recron .

