REGLEMENT CAMPING ‘T LAAGEIND
ALGEMEEN: minicampings van de SVR onderscheiden zich van de
commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid. Er is
voldoende ruimte voor een leefbaar vrijetijdsleven. De omgeving
garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich
opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden.
Toch is het ter wille van de leefbaarheid op onze mini camping
noodzakelijk te herinneren aan enkele gemaakte afspraken. We leven
nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het
noodzakelijk enkele regels in acht te nemen.
Een overweging daarbij is ook, dat de mini campings van de SVR zich
alleen maar in gunstige zin van andere campings mogen onderscheiden.
U doet ons een groot genoegen en bewijst de SVR steun als u en uw
tent- en/of caravangenoten deze kampregels zorgvuldig naleven.
Rusttijden: Om ons privé leven een beetje in stand te houden,
pauzeren wij tussen 10:00 en 10:30,12:00 en 13:00 uur en tussen
17:00 en 18:00 uur. Bij vertrek op zondag graag op zaterdag
afrekenen. In geval van nood zijn wij altijd bereikbaar.
Slagboom: op onze minicamping geldt een rusttijd tussen 23.00 en
8.00 uur. Van 22:00 uur tot 08:00 uur is de slagboom gesloten. Komt
u laat terug of gaat u vroeg weg zet uw auto dan op onze
parkeerruimte aan de straatzijde buiten de slagboom neer.
Voorkom lawaai. Besef dat radio en televisie in deze rustige
omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg
dat niemand last heeft van de uwen!
Op het verstoren van onze nachtrust, dus niet in geval van nood,
staat een boete van € 50,--.
HUISVUIL: wordt gescheiden in de daarvoor bestemde containers.
Probeer onze minicamping schoon te houden en vrij van ongedierte.
Het is verboden groot afval te deponeren. Dit dient u zelf af te
voeren.
Ondergrond voortent: Gebruik van plastic grondzeil is NIET
toegestaan.
AFVALWATER, Chemisch Toilet en Toiletemmers
bederven het milieu en dus uw leefomgeving en die van uw naaste. Zet
altijd een emmer onder de afvoer van uw caravan of camper. Gooi het
afvalwater niet weg in de buurt van uw tent/caravan en loos het
beslist niet in sloten. Gebruik hiervoor de afvoer “chemisch toilet”
langs de ingang van het invalidentoilet.
TOILETTEN: gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen schoon
houden. Wees na elk gebruik trots op een schoon toilet!
HUISDIEREN: zijn welkom op onze camping, maar ze moeten wel
aangelijnd blijven en uitgelaten worden buiten het terrein. Zorg
ervoor dat ze geen hinder veroorzaken voor uw kampgenoten. Bij
herhaaldelijk overlast zullen zij de camping moeten verlaten.

GASTEN: mag u natuurlijk ontvangen, maar ook zij moeten de
kampregels in acht nemen. De kosten voor bezoek worden met u, als
kampeerder, verrekend. Overnachtende bezoekers dienen vooraf te
worden aangemeld. Zij betalen de geldende tarieven.
AUTO'S mogen niet bij de tent geparkeerd worden. Auto’s moeten
geparkeerd worden op het aanwezige parkeerterrein. Het wassen van
auto/caravan/camper is niet toegestaan.
Prijzen en tarieven:Onze tarieven zijn volgens het S.V.R. reglement.
Deze worden jaarlijks vastgesteld, zo ook de toeristenbelasting
ONDERVERHUUR: van grond, tent of caravan of het gratis beschikbaar
stellen aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de
beheerder.
Seizoenplaats.
Seizoen plaatsen zijn persoonlijk en kunnen dus ook
nooit worden door verkocht. Als men een seizoenplaats heeft, geeft
dit niet het recht om een caravan met seizoen plaats te verkopen.
Een seizoenplaats moet ook elk jaar opnieuw aangevraagd worden.
Bezoek word door seizoenplaatshouder bijgehouden en elke maand
afgedragen aan de campingeigenaar.
SPORT EN SPEL: kunnen op onze mini-camping worden beoefend. Hiervoor
is achter de camping een veldje aanwezig. Het betreden van speeltuin
gebeurt op eigen risico. Tussen zonsondergang en zonsopgang is de
speeltuin gesloten.
BEPLANTINGEN: Probeer het groen zoveel mogelijk in stand te houden.
Snoeien en/of verwijdering is slechts toegestaan in overleg met de
beheerder.
Gras maaien:In principe wordt elke woensdag het gras op de camping
gemaaid.Zorg dat al uw verlengkabels niet op het veld liggen zodat
ze met het maaien niet beschadigd kunnen worden.
Wij als campinghouder accepteren geen enkele schade-aanvraag.
U als gast bent zelf verantwoordelijk voor uw kabels.
AANSPRAKELIJKHEID voor vernielingen, beschadiging, vermissing e.d.
op onze minicamping bevindende goederen of voor ongevallen van mens
en dier aanvaarden wij niet. Voor verzekering van uw tent of caravan
tegen storm, brand, diefstal e.d. dient uzelf zorg te dragen.

