
 
Beste campinggasten,  

Om het voor iedereen een zo aangenaam mogelijk verbli j f te laten zijn, vragen wij  u onderstaande 
regels in acht te nemen:  

 Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij  de receptie. Indien er niemand  
aanwezig is kunt u bellen of een bericht sturen naar 0683298528. U wordt verzocht eerst contact te 
hebben gehad met de beheerder, alvorens u de plaats in mag nemen.  

 Op de toevoerweg en camping wordt stapvoets gereden  

 Tussen 22:30 en 07:00 uur proberen all e gasten zo min mogelij k geluid te maken.  

 Kinderen zijn de verantwoordelij kheid van de ouders/begeleiders.  

 Huisdieren dienen aangelijnd te zijn buiten uw caravan of tent.  Uitwerpselen van uw dieren op het 

terrein dienen direct   te worden opgeruimd.  

 Gelieve bij  gebruik van radio, TV en mobiele telefoon  met uw medekampeerders rekening te 

houden. 

 De kampeerplaats is voor gebruik van de gast en het opgegeven aantal mede-gasten. Verwacht u 

bezoek of logees, dan dient dit  bij  de beheerder gemeld te worden.  

 BBQ-en en/of een vuurkorf is toegestaan onder voorwaarden dat men – indien nodig-een tegel onder 
de BBQ legt,  een emmer water naast het vuur heeft staan, geen (rook)overlast voor de omgeving 
vormt en één verantwoordelij ke heeft  aangewezen. U mag ook gebruik  maken van de door ons 
beschikbaar gestelde vuurkorf.Bij  droogte mag er helemaal geen vuur meer worden gemaakt, dit 
volgens gemeentelij ke verordering  

 Het is in het toiletgebouw verboden te roken. Tevens dient rekening gehouden te worden met het 

I.B.A. Systeem van de camping.(geen lege rol let jes,maandverband of andere middelen behoudens 
toiletpapier) in het toilet te deponeren. Een net en schoon sanitairgebouw bevalt  iedereen. W ij  
verzorgen de schoonmaak, u werkt mee het netjes te houden.  Toiletgebouwen zijn geen 
speelplaats. 

 U dient uw plaats zelf  opgeruimd te houden. Het verfraaien van uw plaats met lampjes en 

bloempotten dient beperkt te zijn en in de natuurlij ke omgeving te passen.  

 Het is niet  toegestaan dat er gegraven wordt in het ter rein, spij kers en dergelij ke in bomen worden 

geslagen en/of beplanting wordt aangebracht zonder overleg.  

 Het aanbrengen van terreinverharding (tegels) dient alt ijd in overleg met de beheerder te gebeuren 

en mag niet de grootte van voortent/ luifel overschrijden.  

 Overige “bodembedekkers” in overleg: zij  dienen lucht - en waterdoorlatend te zijn.  

 Huisvuil moet zo veel mogelijk gescheiden en zo klein mogelij k gemaakt te worden, in een goed 
afgesloten zak in de daarvoor  bestemde container achtergelaten te worden. Grof vuil mag niet in de 

container en niet zonder  meer worden achtergelaten.  

 Op het kampeerterrein is geen enkele vorm van commerciële act iviteiten door campinggasten 
toegestaan. Ook het onderverhuren van uw kampeermiddel is verboden.  

 De kosten van eventueel bezoek of logees rekent u voor   vertrek af. 

 Minicamping de Vergeethoek  is niet aansprakel ijk  voor ongeval len, diefstal of opgelopen schade die 

voortvloeien uit  uw verblij f  op onze camping.  

 Onder kampeerplaats wordt verstaan dat er met een tent/camper/caravan,tegen betaling overnacht 

kan worden.  Met vervoermiddel  

 Het niet navolgen van de regels kan leiden tot een bijdrage in de kosten, mits dit gerechtvaardigd 
is. 

Bij  overtreding van dit  regelement door de campinggast, behoudt minicamping de Vergeethoek  zich het 
recht om de overeenkomst met de campinggast met onmiddel lij ke ingang te beëindigen. De schade en 
eventueel gemaakte kosten zullen dan in rekening worden gebracht bij  de campinggast.  

W ij  vertrouwen op uw medewerking.                     Borssele 01-01-2021 

 


