Beste campingg asten,
Om het voor ied er een een zo aang en aam mogelijk verblijf te lat en zij n, vragen wij u onderstaande
reg els in acht te nem en:



Bij aankomst op de camping is een ied er verplicht zich te m elden bij de receptie. Indien er niem an d
aanw ezig is kunt u bellen of een b ericht sturen naar 0683298528 . U wordt verzocht eerst contact te
hebb en g eh ad m et de b eh eerd er, alvorens u de plaats in mag nem en.



Op de toevoerw eg en camping wordt stapvoets gereden



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



Kind er en zij n de verantw oord elij kheid van de ouders/begeleiders.



Huisdieren dien en aang elij nd te zij n buiten uw caravan of tent. Uitwerpselen van uw dieren op het
terrein dien en dir ect te word en opg eruimd.



Gelieve bij gebruik van r adio, TV en mobiele telef oon met uw medekam peerders rekening te
houd en.



De kamp eerplaats is voor gebruik van de gast en het opgegeven aant al m ede -gasten. Verwacht u
bezoek of log ees, dan dient dit bij de beheerder gem eld te worden.



BBQ-en en/of een vuurkorf is toeg estaan onder voorw aarden dat men –indien nodig- een tegel ond er
de BBQ legt, een emm er wat er naast het vuur heeft staan, geen (rook)overlast voor de omgeving
vormt en één ver antw oord elij ke heeft aangew ezen. U mag ook gebruik maken van de door ons
beschikbaar gesteld e vu urkorf.Bij droogt e mag er helem aal geen vuur meer worden gem aakt, dit
volg ens gem eentelij ke verord ering



Het is in het toiletg eb ouw verb od en te roken. Tevens dient rekening gehouden te worden m et het
I.B.A. Syst eem van d e campin g.(geen lege rolletj es,maandverband of andere middelen behoudens
toiletp ap ier) in het toilet te dep on eren. Een net en schoon sanitairgebouw bevalt iedereen. W ij
verzorg en d e schoonm aak, u werkt mee het netj es te houden. Toiletgebouw en zij n geen
speelp laats.



U dient uw plaats zelf opg eruim d te houden. Het verfraaien van uw plaats met lampj es en
bloemp otten dient bep erkt te zij n en in de natuurlij ke omgeving te passen.



Het is niet toeg estaan d at er gegr aven w ordt in het ter rein, spij kers en dergelij ke in bom en worden
geslag en en/ of bep lanting w ordt aan g ebracht zonder overleg.



Het aanbren g en van terreinverh arding (tegels) dient altijd in overleg m et de beheerder te gebeur en
en m ag niet de grootte van voortent/luifel overschrij den.



Overig e “bod emb ed ekkers” in overleg: zij dienen lucht - en w at erdoorlat end te zij n.



Huisvuil moet zo veel m og elijk gescheiden en zo klein mogelij k gem aakt te worden, in een goed
afg esloten zak in de d aarvoor bestemde container achtergelat en te worden . Grof vuil mag niet in de
contain er en niet zond er meer word en achtergelat en .



Op het kampeerterrein is geen enk ele vorm van comm er ciële activiteit en door campinggasten
toeg estaan. Ook het ond erverhuren van uw kampeermiddel is verboden.



De kosten van eventu eel b ezoek of log ees rekent u voor vertrek af.



Minicamp ing d e V ergeeth oek is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of opgelopen schade die
voortvloeien uit uw verblijf op onze camping.



Ond er kamp eerplaats wordt verstaan dat er met een tent/camper/caravan,tegen betaling overnacht
kan word en. Met vervoermidd el



Het niet navolg en van d e reg els kan leiden tot een bij drage in de kosten, mits dit gerechtvaardigd
is.

Bij overtreding van dit regelem ent door de campinggast, behoudt minicam ping de V ergeethoek zich het
recht om de over eenk omst met de campinggast met onmiddellij ke ingang te beëindigen. De schade en
eventueel g em aakte kosten zullen d an in rekening w orden gebr acht bij de campinggast.
W ij vertrouw en op uw med ew erking.

Borssele 01-01-2021

