Aanvullende huisregels (voor/na) seizoensplaatsen en winterarrangementen
MC "Het Platte Putje" 2016
Woordweg 20 4503 GB Groede tel 0117 376044 e-mail: info@hetplatteputje.nl
Naast onze standaard huisregels die gelden voor iedere gast op onze camping hebben wij een aantal aanvullende
regels voor onze (voor / na) seizoeners
Tevens hanteren wij de Recronvoorwaarden Seizoensplaatsen.
Uw(voor/na)seizoensplaats of winterarrangement is 1 kampeerseizoen geldig. U heeft geen recht op automatische
verlenging voor het volgende jaar. U dient elk jaar opnieuw aan te vragen.
(Voor / na) Seizoensplaats en witnerarrangementen zijn incl. de 2 personen opgegeven via reserveringsformulier,
kampeermiddel, 1 bijzettent,max 6 m2, ( niet bij winterarrangement), 1 auto, milieuheffing, verbruik warm / koud water,
aansluiting electra ( excl verbruik) en internet.
Tarieven van uw arrangement zie bijlage
Extra personen, overige personen en huisdieren zie bijlage tarieven arrangementen
Betaling van de factuur:
Binnen 14 dagen na factuurdatum.
Voor de afvoer van uw vuil water vragen wij u een emmer te plaatsen en deze tijdig en met regelmaat te ledigen. Doe dit
op de plaats waar ook de chemisch toilet wordt geledigd.
Uw gras rond de caravan / tent dient u zelf te maaien. U kunt hiervoor onze grasmaaier gebruiken. Na gebruik deze
netjes terugzetten door de messenbak schoon te maken, en de graszak te ledigen in de daarvoor bestemde container.
Knip ook met regelmaat de kantjes rondom uw caravan /tent.
Zorg a.u.b. dat het netjes blijft rondom uw caravan / tent. Uw standplaats is ook ons visitekaartje.
Als wij vinden dat u dit niet naar behoren doet ( gras langer dan 15 cm.) doen wij het voor u en brengen wij u de kosten
in rekening. Deze kosten zijn € 15,00 per keer.
Als u de caravan verlaat om naar huis te gaan, zet dan alle obstakels zoals parasolvoeten, stoelen enz, binnen , ook
afbreken van luifels is verplichtt, zodat er bij storm niets kan wegwaaien en schade kan aanbrengen aan uw of
andermans eigendom.
Uiterlijk de laatste dag van uw arrangement moet uw kampeermiddel van het kampeerterrein zijn, en uw kampeerplaats
geheel ontruimd zijn. U laat verder niets achter wat uw eigendom is, in schuur en / of op het terrein.
Na het verstrijken van laatste dag arrangement, rekenen wij € 100,00 opruimingskosten aan, voor alles wat u hebt
achtergelaten op het terrein of in de schuur.
LET OP: Geen fietsen meer achterlaten van 06 november t/m 15 maart.
Besef dat wij niet verzekerd (kunnen) zijn voor andermans eigendom. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor evt. schade
aan uw materialen aangebracht door derden, en vermissing van uw materialen.
Elektra wordt aan het eind van het seizoen afgerekend naar gebruik
Bezoekers:
U mag op uw reserveringsformulier max. 2 bezoekers ( zonder overnachting) aanmelden, die u tijdens uw verblijf vrij
mogen bezoeken, zonder betaling. Wel meldplicht.
Voor al uw overige bezoekers rekenen wij het geldend tarief.. Voor uw vertrek aan het eind van het seizoen zijn
openstaande kosten zoals logés, huurders enz voldaan. Voor verbruik elektra ontvangt u een factuur.
Wilt u iets wat afwijkt van onze huisregels / aanvullende regels seizoensplaatsen, dan dient u dit schriftelijk aan te
vragen.
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