KAMPEERREGLEMENT
Aanvullend op de algemene voorwaarden zijn er een aantal praktische regels van kracht op
onze camping.
Deze regels hebben als doel om u en andere gasten een prettig verblijf op camping
Drentsheerlijk te geven.

Reservering en aankomst
•

•

Bij reservering kunt u een voorkeurslocatie aangeven. Wij zullen er alles aan doen deze
aanvraag te honoreren. Het staat ons echter vrij om u een andere locatie toe te wijzen
omwille van bepaalde redenen (huisdieren, grootte kampeermiddel,
gezinssamenstelling).
Het gebruik van plastic bouw-/grond-/onderzeil onder de (voor)tent is niet toegestaan.
Gebruikt u hiervoor desgewenst speciale kampeermatten die speciaal voor dit doel zijn
ontwikkeld. Er zijn houten vlonders gratis beschikbaar (zolang de voorraad strekt).

Verblijf
•

•

•

•

•
•
•
•

De plaatsen 1 t/m 17 hebben een 6A stroomaansluiting en 18 t/m 25 10A. Meldt u het
ons direct wanneer de zekering uitgaat (zonder strikte of medische noodzaak niet tussen
22:00 uur en 7:30 uur). Het is nooit toegestaan om zelfstandig de zekering weer aan
(proberen) te zetten.
Alleen gebruik van elektrische apparatuur geschikt voor de stroomvoorziening op de
camping is toegestaan.
Gebruik van elektrische (voor)tent/caravanverwarming met groot vermogen is niet
toegestaan. Gebruikt u bij voorkeur een gas- of oliekachel.
Gebruik van een gasbarbecue is toegestaan, ’s Zomers is het gebruik van een houtskoolbarbecue alleen toegestaan in overleg (in verband met brandgevaar). Open vuur is alleen
toegestaan op de speciaal daarvoor aangelegde plaatsen en in overleg.
Op het terrein staan een aantal picknicktafels voor algemeen gebruik door onze gasten.
Na gebruik dienen de tafels weer teruggezet te worden zodat deze ook door andere
gasten gebruikt kunnen worden.
Het aanbrengen van hekwerk of andere afscheiding van de campingplekken is niet
toegestaan.
Het opzetten van partytenten is niet toegestaan op het campingterrein.
Bomen, gras, struiken en planten mogen niet op eigen initiatief worden gesnoeid of
gemaaid. Meldt u het ons wanneer u hinder o.i.d. ondervindt en wij helpen u.
Dagbezoek en logées zijn welkom op de camping. Deze bezoekers dienen vooraf te
worden aangemeld. Wij hebben het recht dit bezoek te weigeren (bv. bij een te groot
aantal).
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•

•

Honden en andere huisdieren zijn welkom op de camping met een maximum van 2 per
plek. Huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd.
Uitlaten van honden mag alleen op het hondentoilet of op de openbare weg buiten het
campingterrein (dus niet op de oprit van de camping). Bij ‘ongelukjes’ op het
kampeerterrein dient u dit direct en volledig op te ruimen. Blaffen van de hond dient
zoveel mogelijk voorkomen te worden en de hond mag nooit alleen achtergelaten worden
in/bij het kampeermiddel.
Na 22.30 uur dient het rustig te zijn op de camping.

Afval
•

•
•

Bij aankomst ontvangt u van ons een zak voor plastic afval. Vanuit milieu-oogpunt
verwachten wij van onze gasten dat zij het afval gescheiden (papier – glaswerk – plastic
– klein chemisch afval – overig) en in afgesloten zakken inleveren. GFT-afval kan in de
grote container. Grof huisvuil (zoals defecte stoelen, jerrycans, grote
verpakkingsmaterialen, brandbare stoffen /resten, lege gasflessen) dient u zelf af te
voeren en kunnen wij niet accepteren.
Het is niet toegestaan om afvalwater (toilet, douche, afwaswater, afvoerslang van
caravan, etc.) te lozen in de struiken of achterliggende greppels.
Chemisch toilet en vuilwatertank dienen uitsluitend in de chemisch toiletstort (bij de
containers) te worden geleegd en gespoeld.
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