Huisregels ‘HET HEERENHOF’
Fijn dat u onze camping heeft uitgekozen voor uw vakantie. Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf zo
prettig mogelijk te maken. Om voor al onze gasten een aangenaam verblijf te kunnen garanderen hebben wij
een aantal huisregels opgesteld.
HUISREGELS CAMPING
-

Wilt u zich bij aankomst op de camping melden bij de receptie om u in te schrijven.

-

De beheerder bepaalt in overleg met u een standplaats op de camping en geeft indien wenselijk
instructies voor plaatsing en aansluiting elektra.

-

Wij vertrouwen erop dat u het sanitair gebouw na gebruik netjes achterlaat. Binnen roken is niet
toegestaan.

-

Wij hebben voor uw comfort, gratis warm water, geen electrameters en geen douchemunten. Wij zien
uw waardering hiervoor graag terug in zuinig gebruik.

-

Er zijn twee watertappunten op de camping. Uw vuilwatertank kunt u hier niet legen. Daarvoor is de
stortplaats chemisch toilet naast het toiletgebouw bedoeld. De stortplaats chemisch toilet graag na
gebruik even naspoelen met de slang.

-

Voor behoud van ons grasveld verzoeken wij u geen plastic grondzeil en geen worteldoek te
gebruiken. En slechts 1 laag.

-

Wij hebben 4 containers staan waarin u uw afval kunt deponeren (restafval, glas, plastic en papier).
Graag uw huisvuil in dichte plastic zakken in de container. Svp ´s nachts geen plastic vuilniszakken
buiten laten staan. Dit om te voorkomen dat er dieren op af komen.

-

Per campingplaats is één huisdier van harte welkom. Er is genoeg ruimte om uw hond buiten de
camping uit te laten. Graag op de camping aanlijnen. “ongelukjes” zelf even opruimen.

-

Het overdekte afwasgedeelte graag even netjes achterlaten voor de volgende gebruiker.

-

Ons doel is een autovrije camping. Wilt u zo vriendelijk zijn om uw auto te parkeren in de vakken op
het verharde gedeelte van de camping. In verband met de veiligheid van onze campinggasten vragen
wij u stapvoets te rijden.

-

Tussen 23.00 uur en 07.00 uur dient het op de camping rustig te zijn, zodat iedereen van een goede
nachtrust kan genieten.

-

Het gebruik van de speeltuin en speeltoestellen is op eigen risico. De eigenaar is niet aansprakelijk
voor ongevallen en schade

-

De eigenaar van de camping kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of
schade veroorzaakt door derden.

-

In verband met de veiligheid en overlast zijn open vuur en vuurkorven en BBQ op kolen en houtskool
niet toegestaan.

-

Bezoekers kunnen zich bij aankomst bij de receptie aanmelden. Wij rekenen € 1,-- per persoon/per
dag. U als kampeerder bent verantwoordelijk. Parkeren in de berm buiten de camping, tenzij in
overleg plaats is op de parkeerplaats op de camping.

-

Wilt u bij vertrek de camping voor 12.00 uur verlaten? In overleg kan hiervan worden afgeweken. Voor
(veel) later op de dag vertrekken rekenen wij € 8,00.

-

Graag één dag voor vertrek komen afrekenen.

-

Voor alle andere niet genoemde zaken gelden de Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u
vinden op onze website onder kopje reserveren.

-

De plaatsen zijn voorzien van 10 Ampère elektra aansluiting en gratis WIFI, wachtwoord : Camping 130

Aanvulling huisregels Huisjes en voor de Pipowagen
-

Er zijn geen huisdieren toegestaan in de huisjes en in de pipowagen.

-

Roken binnen is verboden!

-

Bij vertrek gaat de eigenaar/beheerder samen met u het huisje of de pipowagen opleveren. Vertrek
voor 10.00 uur (of in overleg).

-

Eindschoonmaak is bij de prijs inbegrepen, maar wij gaan er van uit dat u het huisje of de pipowagen
netjes achterlaat.

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet AVG in. De wet heeft met name invloed op de manier waarop
organisaties omgaan met de persoonsgegevens van hun klanten en relaties. Onze uitgebreide Privacy
Verklaring is te vinden op onze website: www.hetheerenhof.nl
Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer

112

Huisarts

Klazienaveenstraat 81, Nw. Dordrecht

tel. 0591- 312778

Huisartsenpost

Ziekenhuis Boermarkeweg 60, Emmen

tel. 0900- 1120112

(Werkdagen na 17.00 uur en in het weekend van vrijdag 17.00 uur tot maandag 08.00 uur).
Apotheek

van Echtenskanaal N.Z. 147, Klazienaveen

tel. 0591- 317088

Tandarts

M. Krikken Evenaar 16, Klazienaveen

tel. 0591- 312747

Arts & Dier

van Echtenskanaal N.Z. 47, Klazienaveen

tel. 0591- 312626

Nieuw-Dordrecht, mei 2018

