CAMPINGREGELS
Je bent van harte welkom!
Wij wensen je graag een fijne
vakantie op onze camping. Om het aangenaam voor iedereen te houden,
hebben wij campingregels opgesteld. Over onderwerpen die niet ter
sprake komen in dit reglement, beslist familie Gideonse.

•

•

•

Melden
Je bent ingeschreven met het opgegeven aantal personen.
Wijzigingen in het aantal personen ( bezoekers en loge’s) dien je daarom
vooraf bij ons te melden.
Parkeren Bij droog kampeerterrein en voldoende ruimte kan één auto
vooraan op de kampeerplaats staan. Rijdt met de auto aub niet de hele
kampeerplaats over, putten in de kleigrond zijn lastig te herstellen.
Parkeer niet op paden, niet op het grasveld, niet in het zicht van andere
kampeerders. Parkeer bij onvoldoende ruimte of regen op de
parkeerplaats. Extra auto’s alsook bezoek/logees parkeren altijd op de
parkeerruimte naast de woning. Op de camping wordt uiteraard stapvoets
gereden. Beperk het verkeer op de camping! Als je meerdere keren per
dag de auto gebruikt dan graag tussendoor parkeren op het erf.
Leg in je (voor)tent geen plastic zeil, geen plastic folie of antiwortel
doek. Bij het gebruik hiervan gaat het gras dood en rotten. Wil je toch
liever iets op de grond leggen? Vraag naar onze vlonders of kijk op onze
website voor informatie over de vlonders.

•

Toezicht In ieders belang houden wij toezicht op wie zich op onze
camping bevindt.

•

Aanmelden bezoekers op de camping: mag ook tot 1 uur voor
aankomst – o.v.v. je naam waarop je gereserveerd hebt, de datum en het
aantal bezoekers – dmv een email naar: vragen@minicampinggideonse.nl Overdag mag je bezoek ontvangen tussen 10:00 en 21:00
uur. Per persoon betaal je een vergoeding voor gebruik van onze
faciliteiten volgens de prijslijst. Laat van tevoren weten dat je bezoek
verwacht. Wij willen weten wie er op de camping is. Je bezoek kan
eventueel deelnemen aan activiteiten. Kosten voor loges/bezoekers

worden altijd bij onze gasten in rekening gebracht. (je kunt dit eventueel
zelf met je bezoek verrekenen.) Bezoek parkeert altijd op de
parkeerplaats naast de woning.
•

Als je logés wilt ontvangen, geef dit dan vooraf aan ons door. Dit mag
net als bij bezoekers ook (mits tijdig) per email. Je betaalt voor de logés
extra. Je bent zelf verantwoordelijk voor je logees, ook voor hen geldt
het reglement.

•

Informatie over huisarts, huisartsenpost, apotheek, brandweer en politie
vind je op de deur direct rechts in de afwasruimte.

•

Er zijn 2 brandblussers: Eén in de afwasruimte direct links en één in
de sanitair-unit in de doucheruimte. Informeer ons (familie Gideonse) bij
brand!

•
•

Betaling verblijf en overige kosten --- Bij ons kunt je niet pinnen. --Overige kosten tijdens je verblijf schreven wij in het verleden voor je op.
Dit doen wij niet meer; je kunt dit direct bij afname per betaalverzoek of
bankoverschrijving betalen.

•

Roken

•
•

Toiletgebouw
Laat de toilet- / doucheruimtes altijd schoon achter! Fijn voor je medekampeerders: Verwijder haren uit doucheputjes en wastafels. Toiletpot
graag “blanco” achterlaten: gebruik de toiletborstel! Kleine moeite, groot
plezier en met ieders medewerking treft je zelf óók steeds een schone
ruimte aan! Wel zo prettig, toch? Graag als je als laatste het toiletgebouw
verlaat, het licht uitdoen i.v.m.muggen. Het toiletgebouw is geen
speelplaats. Huisdieren zijn niet toegestaan in het toiletgebouw.

•

Chemisch toilet
Gooi alsjeblieft géén vochtige- of billendoekjes,
afval, maandverband, tampons, (schoonmaak)doekjes e.d. in het toilet of
de stortplaats. Dit zorgt voor nare verstoppingen waar alle gasten last
vanhebben. Ook biologisch afbreekbare doekjes horen thuis in de
afvalbak.

•

Afval
aub apart scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken,
restafval in een gesloten plastic zak. Er staan bakken voor glas, papier,
plastic en blik. Voor afvoer van grof vuil zijn geen kosten bij je in
rekening gebracht. Wij accepteren dus geen grondzeilen, tenten,
tentstokken, klein meubilair of andere inrichting of toebehoren van je

In onze gebouwen is roken niet toegestaan.

tent of caravan in de afvalbakken, ook niet ernaast. Wij rekenen op Fairplay.
•

Wifi Op de camping is gratis Wifi. De internetverbinding deel je samen.
Hou rekening met de andere gasten en download geen grote bestanden.
Het is een gratis dienst, wij doen ons best om het te laten werken, maar
bij een defect kun je geen rechten of korting claimen.

•

Wij meten het stroomverbruik. Gebruik je meer kWh per dag dan
waarvoor je hebt betaald, dan betaal je € 0,40 per kWh bij. Tip: voorkom
hoog stroomverbruik, gebruik een gaskachel ipv elektrische verwarming.

•

Het spelmateriaal in de afwasruimte mag meegenomen worden naar de
camping. Zet het ’s avonds voor het slapen gaan wel schoon en compleet
terug binnen.

•

Fietsenstalling Je kunt je fiets in de schuur parkeren in een rij op de
aangewezen plaatsen. Wij kunnen het plaatsen van andere spullen helaas
niet toestaan. Fietsenstalling in de schuur is voor eigen risico. Zorg dat
fietsen niet in de weg staat voor spelende kinderen.

•

•

Barbecue / vuurkorf Barbecueën met houtskool is toegestaan mits je
dit veilig doet en zorgt voor voldoende bluswater bij de hand. Je mag je
eigen barbecue gebruiken als je buren er geen last van krijgen. Denk aan
de windrichting. Bij langdurige droogte kunnen wij barbecueën niet
toestaan. Helaas mogen wij i.v.m. gemeentelijke brandveiligheidsvoorschriften vuurkorven op de kampeerplaatsen niet toestaan.
Speelvoorzieningen
Let alsjeblieft goed op je kinderen bij gebruik
van de speeltoestellen en maak afspraken. Het veiligheidsnet rond de
trampoline is ter bescherming van je kinderen. Daarom: Klimmen in de
palen en hangen aan het net van de trampolines staan wij niet toe.
Gebruik de speeltoestellen veilig, zoals ze bedoeld zijn. Bespreek dit
met je kinderen. Je dient altijd toezicht te houden op je kinderen bij het
gebruik van de speelvoorzieningen!

•

Wandel- en fietsroutes liggen in de afwasruimte in twee mappen. Laat
de map a.u.b. daar liggen, je kunt eventueel een route meenemen voor
onderweg of een foto maken van de route. Leg je ze na gebruik weer
terug voor de andere gasten?

•

Folders Met veel plezier verzamelen wij ieder jaar weer verschillende
folders van de attracties in de omgeving. Legt u de folders na gebruik
terug (als ze niet vuil zijn geworden)?

•
•

Koelkast en vrieskast
zijn voor algemeen gebruik en in eerste instantie voor diegene die dit zelf
niet bij zich heeft. In drukke periode’s deel je deze met meerdere
kampeerders! Voorzie boodschappen (in een plastic zak) van je naam.
Haal bij vertrek je spullen uit de koelkast/vriezer! Producten over de
datum en producten zonder naam worden zonder overleg uit de koelkast
en vriezer verwijderd.

•

Honden zijn welkom. Hou wel rekening met andere gasten, niet iedereen
is dol op honden. Je hond moet op de camping, erf en in ons weggetje
altijd aangelijnd te zijn en bezorgt anderen op geen enkele manier
overlast. Uitlaten kan in de Kokerheulweg, dus niet op het land ivm met
eisen voor voedselveiligheid, niet op het erf of in ons weggetje of in de
bosjes in verband met spelende kinderen en hygiene. Hondepoep wordt
direct opgeruimd! Ook in onze eigen toegangsweg. Zo voorkom je
ergernis van je medekameerders.

•

Houdt rekening met ieders nachtrust op de camping, vooral ook met
kleine(re) kinderen. Beperk dan het volume of ga ergens anders zitten.
Vanaf 21.00 uur tot 8.00 uur graag stilte op het terrein!

•

Heb je gereserveerd dan houden wij een plaats voor je vrij. We kunnen
de plaats dan niet meer aan anderen toezeggen. Mocht je vervroegd
vertrekken, geven wij geen geld terug. Tip: Zorg voor je eigen
annuleringsverzekering.

•
•

Wasmachine/wasdroger.
Je kunt gebruik maken van onze wasmachine en wasdroger. Geef dit
tijdig bij ons aan. Voor tarieven zie de prijslijst.
Als iets niet werkt of kapot is, laat het ons weten!
Heb je vragen? Laat het ons weten!

Wij wensen je een fijn verblijf toe!
Hartelijke groet,
Jan en Alice Gideonse
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