
Huisregels Minicamping De Appelboom

AANKOMST EN VERTREK

U bent op de dag van aankomst van harte welkom vanaf 13.00 uur. Op de dag van vertrek verzoeken

wij u om uw kampeerplek voor 12.00 uur te hebben verlaten.

TARIEVEN:

De overeengekomen prijs voor de kampeerplaats geldt per dag en is inclusief het gebruik van

sanitaire ruimte (geen muntjes nodig), elektriciteit 10 Amp (incl 4 Kwh)  water op de kampeerplek,

afval in de daarvoor bestemde containers, Wifi (voor gebruik van het internet voor ophalen van uw

mail en raadplegen van informatie, ivm snelheid niet downloaden en uploaden) en

toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is afgesproken.

U kunt uw reservering via het reserveringsformulier van de website doorgeven. Uw aanvraag zal dan

in behandeling worden genomen.  Zodra uw aanvraag definitief is, krijgt u hiervan een

reserveringsbevestiging en is uw boeking definitief.

U kunt uw reservering ook telefonisch of via whatsapp doorgeven op: 06-19824399.

U hebt de mogelijkheid om contant te betalen of via de pin; een betaalautomaat is op de camping

aanwezig.

HUISVUIL:

Huisvuil, plastic, glas en papier dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden

gedeponeerd. Laat geen glas(scherven) blik(lipjes) en tentharingen op het terrein liggen.

LET OP: geen gloeiende voorwerpen in de afvalcontainers gooien! Oliehoudende producten dienen

enkel en alleen na afkoeling IN DE CONTAINER gedeponeerd te worden.

Het is VERBODEN om afgedankte kampeerspullen in de afvalcontainers te deponeren !!!

SANITAIRE RUIMTE

De sanitaire ruimte gebruiken we samen dus hou het aub ook netjes voor uw medekampeerders.



AFVALWATER/CHEMISCH TOILET

Afvalwater en de inhoud van uw chemisch toilet van uw caravan, tent, vouwwagen of camper dient U

te ledigen in de daarvoor bestemde stortplaats aan de rechterzijde van de sanitaire ruimte. Na het

legen de stortplaats even naspoelen en netjes achterlaten.

GRONDDOEK MET GAATJES

Het is NIET toegestaan grondzeil of worteldoek te gebruiken UItsluitend gronddoek met gaatjes is

toegestaan in verband met het behoud van onze grasmat. Ook de gasten na u willen graag gebruik

maken van een mooie grasmat.

HUISDIEREN

Huisdieren worden toegelaten op Minicamping De Appelboom, mits deze zijn aangelijnd op het

terrein.

GASTEN

Gasten zijn van harte welkom; graag wel even vooraf aanmelden. Ook op hen zijn de Algemene

Voorwaarden van toepassing.

AUTO’S

Uw auto mag alleen bij aankomst en vertrek op het kampeerterrein. Deze kunt U vervolgens parkeren

op de daarvoor bestemde parkeerplaats.

RUSTTIJDEN

U wordt verzocht om tussen 22.00 uur en 8.00 uur geen lawaai te maken zodat een ieder kan

genieten van zijn nachtrust.



ONDERVERHUUR

In overleg met minicamping De Appelboom is onderverhuur mogelijk.

GAS

Propaan- of butaangas in flessen max. 45 liter toegestaan. LPG-gas mag niet worden gebruikt voor

verwarming en koken.

BARBECUE

Het is toegestaan gebruik te maken van een barbecue op houtskool of gas. Plaats uw barbecue op

een tegel of harde ondergrond zodat het gras bespaard blijft.

BRANDBLUSSERs

Deze staat in de sanitaire ruimte links naast de wasmachine en in het achterhuis rechts van de trap.

EHBO

Een EHBO-doos is aanwezig bij de eigenaar.

BEREIKBAARHEID

We zijn in noodgevallen bereikbaar op telefoonnummer: 06-19824399.


