Reglement en algemene informatie Minicamping De Kampeertuin
2020
Aankomst- en vertrektijden Kampeerplaatsen zijn vanaf 14:00 uur beschikbaar
voor nieuwe gasten. Aankomst na 18:00 uur gaarne in overleg. Vertrekkende gasten
dienen hun kampeerplaats voor 12:00 uur vrij te maken.
Aanmelden Nieuwe gasten dienen zich aan te melden bij de receptie, deze bevindt
zich links naast ons huis. Indien de deur gesloten is, kunt u telefonisch contact
opnemen via tel.nr. 06-21401301.
Aankomst op zondag
Aankomst op zondag eveneens vanaf 14:00 uur. In
verband met onze zondagsrust is het mogelijk dat wij u dan niet persoonlijk kunnen
verwelkomen. Op de deur van de receptie vindt u de lijst waarop staat waar u met
uw kampeermiddel plaats kunt nemen. Wijk hier alstublieft niet vanaf.
Bereikbaarheid campingeigenaar
In het kampeerseizoen (15 maart tot 1
oktober, wijzigingen voorbehouden) zijn wij telefonisch bereikbaar van 9:00 uur tot
20:00 uur.

Betalen
Betaling dient te geschieden bij aankomst: contant of via pin (alleen
V-pay en Maestro). Na misdragingen geen restitutie mogelijk. U dient zelf een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Bijkomende kosten

Per persoon per nacht is toeristenbelasting verschuldigd.

Voorkeur
U mag uw voorkeur voor een plaats kenbaar maken, wij behouden
echter het recht om u een andere plaats toe te wijzen.
Verblijfsduur
Er zijn geen seizoenplaatsen. Wij verhuren enkel toerplaatsen
met een maximale verblijfsduur van 4 weken. In verband met de conditie van de
grasmat kan het nodig zijn dat u op uw plaats iets moet verschuiven om het gras de
gelegenheid te geven zich te herstellen.
Reservering
De gereserveerde data staan voor u vast. Wilt u langer blijven,
dan kunt u informeren of dat mogelijk is. Langer verblijf op de vertrekdag (tot
uiterlijk 18:00 uur, bijbetaling van € 9,00 op basis van 2 personen) is mogelijk als er
plaats beschikbaar is. Bij eerder vertrek dan de gereserveerde datum bent u het
totale bedrag verschuldigd.
Annuleren Mocht u onverhoopt uw reservering willen/moeten annuleren, dan kan
het zijn dat wij kosten aan u in rekening brengen. Een annuleringsverzekering dient
u zelf af te sluiten.
Bezoek
Bezoekers dienen zich te melden bij de receptie. Bezoek kost € 1,50
per persoon per dag. Bezoekers parkeren hun auto, net als alle andere gasten, op de
parkeerplaats, met het dringende verzoek om niet onnodig over het gras te rijden.
Vertrekkend bezoek gebruikt de uitgang bij de parkeerplaats.
Parkeren
Er is een ruim parkeerterrein aan de achterzijde van onze camping.
Tijdens uw verblijf parkeert u uw auto op deze parkeerplaats en gebruikt u
uitsluitend de in- en uitgang die zich daar bevindt. Wij vragen u uitdrukkelijk niet

heen en weer te rijden over het terrein, alleen bij aankomst en vertrek is het
toegestaan om met de auto de camping te betreden.
Campers
Wegens de kleiachtige ondergrond is het voor gasten met campers niet
toegestaan om zonder toestemming van de campingeigenaren het gras op te rijden.
Heeft u toestemming, dan dienen de wielen van uw camper te allen tijde op
(verplaatsbare) platen te staan.
Grasmat en gronddoek Een groene grasmat is ons visitekaartje! Gebruik van
luchtdichte en plastic gronddoeken is daarom niet toegestaan. Gebruik van tenttapijt
met duidelijke gaten is wel toegestaan.
Wifi Niet beschikbaar. De camping bevindt zich in een buitengebied, de verbinding
is te traag om gebruikt te kunnen worden door meerdere personen tegelijk.
Elektriciteit 10 ampère. Alle plaatsen zijn voorzien van een aansluiting, waarvoor u
een 3-polige blauwe Eurostekker nodig heeft. Schakel elektrische apparaten niet
tegelijkertijd in; de piek in het stroomverbruik kan het veiligheidssysteem in werking
zetten, waardoor een gedeelte van de camping zonder stroom komt te zitten. Geen
frituurpan gebruiken.
Opladen apparaten
Uw mobiele telefoon, powerbank, tablet, fietsaccu
enzovoort dient u op uw eigen kampeerplaats op te laden. Het is niet toegestaan om
dergelijke apparaten op te laden aan stopcontacten in de doucheruimte. Bent u niet
in het bezit van een verloopstekker? Dan kunt u deze lenen bij de receptie.
Rust Respecteer de andere gasten. Om geluidsoverlast te voorkomen, dient het
rustig te zijn op de camping van 22:30 uur tot 07:30 uur. Voorkom lawaai en besef
dat geluid van bijvoorbeeld radio en televisie erg storend kan zijn voor andere
gasten.
Bloemenveld
Achter op de camping bevindt zich onze bloemenkwekerij, die
deel uitmaakt van ons bedrijf. U mag genieten van de pracht van de bloemen, het is
echter niet toegestaan om bloemen te plukken.
Honden
Uw hond is welkom als hij of zij geen overlast veroorzaakt en te allen
tijde aangelijnd blijft. U kunt uw hond uitlaten buiten ons terrein, u gebruikt
daarvoor uitsluitend de in- en uitgang bij de parkeerplaats, uitwerpselen altijd
opruimen.

Voorzieningen op onze camping
Toiletgebouw
Er zijn 4 toiletten en 1 urinoir. Jonge kinderen dienen altijd onder
begeleiding gebruik te maken van de sanitaire ruimten.
Doucheruimte
De douches werken met een sensor (zonder munten). Jonge
kinderen dienen altijd onder begeleiding gebruik te maken van de sanitaire ruimten.
Laat de ruimte netjes achter na gebruik. Het wasrekje om handdoeken en/of kleding
te drogen is vooral bedoeld voor gasten die heel licht reizen.
In rustige perioden sluiten wij sommige ruimtes af voor gebruik.

Afwasplaats
Naast de ingang naar de doucheruimte zijn 3 overdekte
afwasplaatsen. Wij vragen u zuinig en verantwoord met water en energie om te
gaan. Gaarne netjes achterlaten voor de volgende gebruiker.
Schoonmaak douche- en toiletgebouw
Het sanitair wordt dagelijks
schoongemaakt (in het hoogseizoen 3x per dag), globaal genomen tussen 11:00 en
14:00 uur. Het gebouw is dan gedeeltelijk en gedurende korte tijd niet toegankelijk.
Wij vragen hiervoor uw geduld en begrip.
Chemisch toilet Kunt u legen in de stortbak aan de zijkant van het herentoilet.
Even spoelen na gebruik (er hangt een borstel). Deksel sluiten zodat er geen
regenwater in kan lopen.
Grijswater Kunt u lozen in de put in de bestrating bij de afvalbakken.
Milieustraat Aan de achterzijde van het toiletgebouw bevinden zich de containers
voor het apart inzamelen van:






restafval (alleen dichte zakken en geen grof afval)
papier (dozen plat maken a.u.b.)
glas
fruit- en groenteafval
plasticafval en blikjes (mogen in de oranje container - zoveel mogelijk
comprimeren alstublieft, er hangt een blikjespletter. Kleiner plasticafval in
bijvoorbeeld een broodzakje verzamelen en goed dichtknopen zodat het
tijdens het legen van de bak niet wegwaait.)

Grofvuil kunnen wij niet verwerken!
Het is niet toegestaan om tuinstoelen,
luchtbedden, elektrische apparaten, gronddoeken en ander volumineus afval bij ons
achter te laten. Deze spullen kunt u kwijt bij diverse afvalstations in de regio:
Afvalbrengstation Hoorn: Factorij 29a, 1689AK Zwaag
Afvalbrengstation Enkhuizen: Het Witte Hert 3, 1601MJ Enkhuizen
Beide geopend van dinsdag t/m vrijdag 8:30 uur tot 16:15 uur en zaterdag van 8:00
uur tot 14:30 uur.

Voor uw veiligheid
Brandblusser
Er staat een grote brandblusser in de doucheruimte en er
hangt een kleine brandblusser bij de afwasplaats.
Open vuur Is niet toegestaan, ook niet in vuurkorven! Als u kookt op een lage
gasbrander dient u het gras te beschermen. Vraag om een beschermende tegel
bij de receptie. Geen heet kookwater of thee over het gras gooien en geen hete
pannen en kopjes op het gras zetten (dat zien wij een dag later als bruine
strepen en rondjes in het gras terug). Gebruik onderzetters, bij de receptie kunt
u plankjes en tegels lenen.
BBQ Barbecueën is toegestaan als u ervoor zorg dat u geen overlast veroorzaakt
voor andere gasten, en op minimale hoogte van 50cm of met een dikke tegel
eronder die u kunt lenen bij de receptie.

Tijdens een lange periode van warmte en droogte behouden wij ons het recht voor
om barbecueën te verbieden.
Hete as helemaal af laten koelen voordat u deze in de groencontainer gooit. Bij de
afwasplaatsen hangt een speciale afwasborstel voor het schoonmaken van uw
barbecue. Als u de gewone afwasborstels daarvoor gebruikt kunnen wij die daarna
weggooien. Bedankt voor uw medewerking.
EHBO doos Ligt in de doucheruimte en ook in de receptie, als u iets gebruikt heeft
uit de EHBO-doos graag even melden bij de receptie, dan vullen wij dit weer aan.

Tot slot
Informatie over de omgeving In het gemeenschappelijke deel van de was- en
doucheruimte liggen informatiemappen met o.a. adressen van (super)markten,
eetgelegenheden en plaatsen die het bezoeken waard zijn.
Aansprakelijkheid en algemene voorwaarden
www.dekampeertuin.nl onderaan de pagina.

Te vinden op de website

