RESERVERINGSFORMULIER camping 2019
Naam: ……………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………
Postcode: ……………. Woonplaats: …………………………Land: …………………………..
Telefoon: …………………………….
Emailadres: …………………………
ID bewijs:……………………………Nr:…………………………….
Aanvraag huurperiode:………2019 tot en met ..………2019
Kampeerplaats: tent* / caravan* / camper*
(*DOORSTREPEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS)
Kampeerplaats: Aankomst na 13.00 u - vertrek voor 12.00 uur
Samenstelling gezin:
Naam

geboortedatum

• huisdieren beperkt toegestaan op de camping. kosten € 5,00 per overnachting:……x
• Ik heb van bijgevoegde kampeer regels kennis genomen………(aankruisen svp)
• Bij reservering wordt een factuur opgemaakt, deze dient vooraf te worden betaald
tenzij anders is overeengekomen.
• Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang wordt 25% van de verblijfkosten in
rekening gebracht.
Opmerkingen:
Naam:

datum:

Bovenstaande gegevens zijn voor registratie doeleinden en worden, zonder toestemming, niet
gebruikt voor reclame of andere doeleinden.

Huisregels camping
Hartelijk welkom op ons centrum!
Om uw verblijf en die van de medegasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen zijn er een paar
huisregels opgesteld.
* Aankomst campingvelden: De campingplaats is vanaf 12 uur beschikbaar op de aankomst dag en u wordt verwacht
om 11.00 uur te vertrekken van de campingvelden.
De plaatsing van tenten, caravans en campers dient in overleg met de beheerder of campingleiding te gebeuren. Elektra,
douches en warm water zijn gratis te gebruiken
* Camper: Een camper mag alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen staan, in overleg met de beheerder.
In geen geval op de velden, vanwege het kapotrijden van het gras.
.* Afval: Er staan afvalcontainers bij de camping en een papier- en glasbak bij de Els ook is er een en papiercontainer en
glasbak bij de keuken van de Eik. Men dient het huishoudafval op tijd weg te brengen om het terrein zo netjes mogelijk te
houden.
Het is niet toegestaan grootvuil zoals kapotte tenten, stoelen en plastic achter te laten bij het afval!
* Afwas: Er zijn speciale afwasplekken buiten bij de Peppelhof, bij de Els en binnen bij de wasserette. Het is niet
toegestaan de afwas te doen in wastafels in de douches/toiletruimtes. Het is absoluut verboden etensresten in de
chemische toiletstortbak te gooien!!!
* Auto: De auto dient op de daarvoor bestemde parkeerplaats te staan. Men dient parkeeraanwijzingen van de conferentie
organisatie of Kroeze Danne op te volgen. Opladen van een electrische auto of fiets dient gemeld te worden bij de
receptie en te worden betaald.
* Alcohol en Drugs: Tijdens conferenties kan er een alcoholverbod zijn. Houd rekening met anderen.
Op het gehele terrein is een drugsverbod van toepassing.
* Elektra: Het maximum toegestane gebruik is 500 Watt per tent/caravan. Er is 6 ampère per twee kampeereenheden
beschikbaar. Alleen speciale campingapparaten zijn geschikt, dus geen magnetron, senseo apparaat of koelkast!
* Graven: Het is verboden in de campingvelden te graven, ook geen afwateringgeulen! Het gebruik van houten vlonders
en stenen is niet toegestaan.
* Honden: Honden zijn alleen toegestaan in overleg met de conferentieleiding en de beheerder. Honden moeten ten alle
tijden aangelijnd zijn. De honden dienen buiten het terrein uitgelaten te worden. Mocht er toch een ongelukje op het terrein
geplaatst worden, dan dient de baas van de hond het direct op te ruimen. Honden mogen beslist niet op het strandje en in
de vijver lopen of zwemmen!
* Open vuur:
Open vuur is niet toegestaan. Barbecueën mag alleen met veilig materiaal, gas of elektrisch. Informeer of er een verbod is
vanwege droogte.
* Rust Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is er rust op het hele terrein. Ook autoverkeer op het terrein is dan niet toegestaan.
We verwachten dat een ieder zich zodanig gedraagt dat de medegast geen overlast bezorgd wordt. Bij overlast
voor medegasten en of buren, kan men verwijderd worden van het terrein.
* Roken: In de gebouwen is roken niet toegestaan. Roken buiten mag alleen op de aangegeven plekken en er moet
zorgvuldig worden omgegaan met as en peuken. Indien de huishouding constateert dat er gerookt is in een zaal, kamer of
chalet wordt er een boete van minimaal € 50,00 in rekening gebracht.
* Speeltoestellen: Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Kinderen onder de 6 jaar graag onder
begeleiding van een volwassene. De toestellen zijn geschikt voor kinderen tot 13 jaar.
*Schade: Schade aangebracht aan eigendom van de Kroeze Danne, dient vergoed te worden. De Kroeze Danne is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan eigendommen van de gast. Alle risico’s en schade, zowel materieel
als persoonlijk, met betrekking voor verblijf, zijn voor rekening van de gast.
* Wasserette: Wassen en drogen (tegen betaling) in de wasserette, graag kort programma gebruiken om lange
wachttijden te voorkomen.
* Zwemmen/Vissen:
Van 9.00 tot 21.00 uur mag er gezwommen worden in het zwembad en in de vijver tot aan de ballenlijn. Kinderen zonder
zwemdiploma mogen alleen zwemmen onder toezicht van ouders.
Vissen mag alleen vanaf de steiger. En het betreden van de walkanten is verboden.

* Vertrek:
Bij vertrek dient het afval opgeruimd te zijn en het terrein netjes achtergelaten te worden.
U dient er voor te zorgen dat alle tentharingen verwijderd zijn!
Het is niet toegestaan grootvuil zoals kapotte tenten, stoelen en plastic achter te laten op het
terrein of bij de containers.

Bovenstaande gegevens zijn voor registratie doeleinden en worden, zonder toestemming, niet
gebruikt voor reclame of andere doeleinden.

