ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPING DE BOSCHHOF
Aankomst en vertrek
De aankomsttijd is tussen 13.00 – 21.00 uur, uw vertrektijd is voor 12.00 uur.
Tussen 12.00 en 13.00 uur hebben wij lunchpauze . U kunt zich wel tel. aanmelden
Afwijkende vertrektijd in overleg.
Alvorens u uw kampeermiddel op de camping parkeert, a.u.b. eerst even telefonisch aanmelden op
het tel.nr dat op de receptiedeur staat. Iedere kampeerder dient ingeschreven te zijn alvorens te
overnachten.
Kampeerplaats
U kunt een voorkeursplaats met nummer reserveren vanaf 7 nachten.
Heeft u geen speciale voorkeursplaats gereserveerd dan houden wij een mooie plaats voor u vrij.
Als u niet gereserveerd heeft krijgt u een plaats toegewezen uit de vrije plaatsen. Alle plaatsen zijn
ruim met veel privacy en meestal met boom voor evt. schaduw.
Op aanwijzing van de camping eigenaar dient u uw kampeermiddel te plaatsen.
Op onze camping is uitsluitend grasdoorlatend tentdoek toegestaan. Plastic folie of zgn
antiworteldoek brengt schade aan de grasmat en mag u niet gebruiken. Afvalwater dient u op te
vangen in een tank of emmer die geleegd dient te worden in het chemisch toilet.
Overlast
*Voor 7.00 uur en na 23.00 uur kunt u niet douchen en vaatwassen .
*Gebruik van een airco is niet toegestaan.
* Voor kleine kinderen is onze camping niet geschikt. Groepen kampeerders dienen rekening te
houden met geluidsoverlast voor andere gasten.
* Open vuur en vuurkorven/schalen zijn verboden. Roken in het sanitairgebouw is verboden.
* Honden zijn aangelijnd en niet blaffend. Uitwerpselen a.u.b. direct verwijderen.
* Denkt u met rokende barbeque’s om uw medekampeerders
* Boeren klompen zijn in het sanitair gebouw mede om veiligheidsredenen niet toegestaan
Milieu
* Afval wordt gescheiden in papier, plastic/kunststof en restafval in vuilniszakken.
*Grof afval, anders als klein restafval in zakken, mag niet in de camping container .
* Alle afvalwater uit uw kampeermiddel dient gestort te worden in het chemisch toilet.
In geen geval mag dit in de bodem van het terrein terecht komen.
* Om kostbaar warm water te besparen vragen wij u om niet onnodig de kraan te laten lopen tijdens
de afwas. Kleine handwasjes zijn toegestaan, voor langdurig wassen kunt u terecht bij de wasserette
op korte afstand van de camping ( 24 p/d , 7 dagen p/w).
* Campers vullen met grote hoeveelheden kraanwater en kampeermiddelen wassen alleen op
aanvraag bij camping eigenaar.
Betaling
De betaling dient te geschieden tussen 9.30 en 10.00 uur op de ochtend van vertrek in de receptie.
Buiten deze tijd is geen betaling mogelijk Op zondag is de receptie gesloten. Fietsende
kampeerders voor 1 nacht dienen direct bij aankomst contant te betalen.
Bij reservering telefonisch of via onze website dient u bij voortijdig vertrek alle gereserveerde
nachten te betalen. Zie de RECRON voorwaarde.

