KAMPEERREGLEMENT
Onze camping is lid van de ANWB en dit betekent dat er
ANWB /RECRON-voorwaarden van toepassing zijn.

Duinzicht

Aankomst en vertrek
Op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 14.00 uur.
Op de dag van vertrek dient de plaats om 11.00 uur weer vrij te zijn.
Aankomst en vertrek is mogelijk van maandag t/m zaterdag.
In het hoogseizoen alleen op vrijdag en zaterdag.

Vakantiepark

Afval
Uw afval kunt u in de afvalcontainers deponeren. Let op glas in de glascontainer en papier in de papiercontainer.
Klein chemisch afval kunt u afgeven bij de receptie.
Auto’s op het terrein
Auto’s zijn toegestaan op het terrein, maar let op: STAPVOETS rijden! De slagboom kan geopend worden van 7.00 uur tot
23.00 uur. Buiten deze uren kunt u uw auto parkeren op parkeerterrein tegenover de camping. Om de camping op en af te
kunnen rijden heeft u een sleutel nodig, die tegen een borgsom van € 25,00 verkrijgbaar is in de receptie. Deze sleutel staat
geregistreerd op uw naam en het is dan ook niet toegestaan met uw sleutel andere auto’s dan die van uzelf toe te laten
op de camping. Het is verboden om met brommers, scooters en snorfietsen op het terrein te rijden.
Barbecue
Barbecuen mag alleen onder toezicht van een volwassene, rondom een vrije ruimte van twee meter (op een veilige plaats),
met een stabiele opstelling. Er mag alleen gestookt worden met vaste brandstof. U dient in altijd te kunnen beschikken over
een emmer water of brandblusser. Let op dat u de barbecue pas verlaat nadat deze volledig gedoofd is.
Open vuur is NIET toegestaan.
Gasflessen
Het is verboden op enigerlei wijze op de kampeerplaats een L.P.G.-installatie te hebben, anders dan een door de Rijksdienst
voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig. Gasslangen mogen alleen gebruikt worden als ze
goedgekeurd zijn. Butaangasslangen (zwart) en propaangasslangen (oranje) mogen niet ouder zijn dan 2 jaar. Gasslangen
mogen niet langer zijn dan 1 meter en moeten met een deugdelijke klem of perskoppeling aan beide zijden worden
vastgezet, gasdrukregelaars mogen niet ouder zijn dan 5 jaar (zie opschrift onderzijde). Gasflessen mogen niet gevuld
worden met LPG.
De elektriciteit-, gas-, en waterinstallatie moet voldoen aan de wettelijke bepalingen.
Huisdieren.
Honden zijn welkom op onze camping, mits u ze aangelijnd houdt en buiten de camping uitlaat. In geval van een ongelukje
dient u dit direct op te ruimen.
Nachtrust
Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur geldt de absolute nachtrust. Tijdens deze nachtrust wordt van u verwacht dat u geen lawaai
maakt. De camping is van 23.00 uur tot 07.00 uur afgesloten voor verkeer. Na 23.00 uur dient u uw auto op het
parkeerterrein te parkeren.
Receptie.
Voor informatie en advies kunt u terecht in de receptie. De openingstijden van de receptie staan aangegeven op de voordeur
van de receptie. Buiten de openingstijden kunt u ons altijd bereiken met behulp van de deurtelefoon. Gelieve deze
deurtelefoon alleen te gebruiken IN GEVAL VAN NOOD.
Toiletgebouwen.
Meerdere malen per dag worden onze toiletgebouwen schoongemaakt en gecontroleerd. De toiletgebouwen dienen er te
allen tijde schoon en netjes uit te zien, mocht dit toch niet het geval zijn dan verzoeken wij u dit even te melden in de
receptie, zodat wij er iets aan kunnen doen.
Voetbal / sport
Voetballen is verboden op het terrein. Let er op bij overige spellen dat de andere gasten geen last van u hebben.
Aan de overkant van de weg bevindt zich een sportveld. U kunt dit terrein gebruiken, mits het recreatieteam hier geen
activiteiten heeft gepland.
Zondagsrust
Wij respecteren de zondagsrust. Dit betekend dat de winkel,
snackbar,wasserette en de receptie op zondag gesloten zijn.
Bijnoodgevallen zijn wij bereikbaar via de bel bij de receptie.
Aankomst en vertrek is mogelijk van maandag t/m zaterdag.
Op het gehele terrein dient het op zondag rustig te zijn.
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