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Onze Huisregels
1. Ieder die op de camping overnacht dient ingeschreven te zijn (geldige legitimatie NFN/INF verplicht).
Ook bezoekers moeten gemeld worden voordat ze de camping betreden. Bezoekers dienen zich aan te
passen aan de naturistische regels.
2. Aankomst op zondag niet mogelijk i.v.m. onze wekelijkse rustdag.
3. Receptie geopend van 10.00- 10.30 ( ZONDAG GESLOTEN!!!)
4. Gedurende de maanden Juli en Augustus is aankomst enkel mogelijk op maandag en
vrijdag!!!( midweek, lang weekend, volle week of langere periode).
5. Huisdieren in de maanden Juli en Augustus niet toegestaan. Overige maanden alleen aangelijnd.
4. Uitsluitend op het campingterrein is naaktrecreatie toegestaan. Het is verboden in de bedrijfsgebouwen
te verblijven. Dit geldt ook voor de aanliggende weilanden en landerijen.
5. Kampeerders zijn verplicht hun vertrek minstens 1 dag van te voren te melden. Uw plaats dient voor
12.00 ontruimd te zijn. Bent u tussentijds afwezig dan dient u dit te melden.
6. Uw gastvrouw/gastheer neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of vermissing.
7. Uw kampeermiddel dient verzekerd te zijn tegen storm, brand en diefstal.
8. Enkel het gebruik van goedgekeurde gasflessen is toegestaan.
9. Het volume van audioapparatuur dient zo afgesteld te zijn dat uw medekampeerders hier geen hinder
van ondervinden.
10. Laat kinderen onder de 6 jaar niet alleen naar het toilet gaan. Gooi afval, maandverband, tampons
condooms e.d. in de afvalbak. (Niet in het toilet.)
11. Afval dient u in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
12. Barbecueën is toegestaan, mits voldoende aandacht voor brandgevaar. U dient een emmer water bij
de hand te houden. Brandblusser is aanwezig bij het watertappunt op het terrein.
13. Geluid dient zoveel mogelijk vermeden te worden tussen 23.00 en 8.00 uur. I.v.m. werkzaamheden
op ons agrarische bedrijf kan het gebeuren dat U daar hinder van ondervind.
14. Auto’s parkeren in de daarvoor bestemde vakken.
15. Stroomverbruik per aansluiting maximaal 6 ampère. Bij overbelasting worden kosten in rekening
gebracht. 16. Gebruik van chemisch toilet is toegestaan, uitstort is aanwezig bij het toiletgebouw.
17. Piercings in de erogene zones zijn niet toegestaan.
18. Onze huisdieren niet voeren!!!
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