Huisregels MC "Het Platte Putje" 2014 toeristisch kamperen
Woordweg 20 4503 GB Groede tel 0117 376044 e-mail: info@hetplatteputje.nl
1 U bent akkoord met onze huisregels en Recron voorwaarden.
2 U bent akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals die op de factuur vermeld staan. Bij niet tijdig betalen hebben
wij het recht de kampeerplaats aan anderen te verhuren.
3 Ieder die de camping betreedt moet zijn ingeschreven in ons nachtregister.
Ook bezoekers moeten zich melden voordat ze de camping betreden.
4 Aankomst na 13.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur.Bij annulering / voortijdig vertrek geen restitutie.
Na vertrek 11.00 uur zijn wij gerechtigd een nacht extra in rekening te brengen
Gast zorgt zelf voor een annuleringsverzekering.
5 Auto / motor alleen op het terrein toegestaan bij het laden /lossen (aankomst/vertrek)
Vervolgens parkeert u uw auto / motor op de daarvoor bestemde parking. Dit i.v.m veiligheid voor (uw) kinderen
6 Het is verboden zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen te verblijven. Het is niet
toegestaan landbouwmachines en landbouwvoertuigen te beklimmen. Wilt u bij machines die in werking zijn
of zich verplaatsen, voldoende afstand houden. De campingeigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
mogelijke schade die u lijdt bij niet naleven van deze regel.
7 De campingeigenaar neemt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeval of
vermissing. Het gebruik van speelmateriaal geschiedt op eigen risico. Trampoline max. 1 pers. tegelijk
8 Wees zuinig op onze speelmateriaal, gebouwen en natuur. Beschadig deze niet. Loop niet door onze heggen. Ook
is het verboden met een rijwiel over het pad naar keuken en toiletgebouw te rijden of aan de hand mee te nemen.
De campingeigenaar heeft het recht u voor toegebrachte schade aansprakelijk te stellen.
Wij vragen ouders / verzorgers goed op hun eigen kinderen te letten!!
9 Uw kampeermiddel dient verzekerd te zijn tegen storm, brand en diefstal. Alleen het
gebruik van goedgekeurde gasflessen is toegestaan. Zie voorschriften gebruik gasinstallatie van de
brandweer Sluis. Deze heeft u ontvangen en gelezen. Ook is deze informatie aanwezig in de info-map
Gebruik van deugdelijk kookapparatuur is toegestaan. Geen gasbranders ed die van oorsprong niet bedoeld zijn
voor het bereiden van eten.
10 Het volume van audio-apparatuur dient zo afgesteld te zijn dat uw medekampeerders hier geen hinder van
ondervinden.
11 Geluid dient zoveel mogelijk vermeden te worden in de nachtelijke uren.
12 Afval:
Blauwe container is voor papier / karton . Maak dit plat voordat u het in de container gooit!!
Grijze container met geel deksel is de glascontainer. Hier dus alleen glas in doen!!
Blauwe container met oranje deksel is voor plastic. Maak alles zo plat mogelijk voordat u het in de container gooit.
Groene container is voor het restafval. Gooi hier alleen gesloten vuilniszakken in.
Maak alles zo plat mogelijk ( bv blikjes ga u eerst eens op staan, pakken van de yoghurt, vla of drank plat in uw
afvalzak gooien. Dit bespaart een hoop ruimte.
Deze containers zijn geen grofvuilcontainers, dus afval zoals luchtbedden, (stukken) tent, tentstokken, kapotte
stoelen brengt u zelf naar de milieustraat of u geeft het bij ons af tegen betaling.
13 Laat kinderen onder de 6 jaar niet alleen naar het toilet gaan.
Gooi afval, maandverband, tampons, pampers, billendoekjes e.d. in de daarvoor bestemde afvalbak.
14 Barbecuen is toegestaan, mits voldoende aandacht voor brandgevaar. U dient een emmer
water of zand bij de hand te houden (Brandblusser hangt buiten tegen de muur van de keuken.)
15 In de gebouwen (douche/toilet, recreatie-, afwasruimte en de paardenstal) is het verboden te roken.
16 In de sanitaire ruimte is het verboden te spelen. Ook is het verboden hier etenswaren en huisdieren mee naar
binnen te nemen.
17 Alleen de eigenaar (verzorger) van een paard / pony heeft toestemming om in de paardenstal te komen.
Voor overige personen is het alleen toegestaan voor ophalen / brengen fiets.
Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken die hier dan kunnen gebeuren. Paarden mogen niet op het
kampeerterrein / terras appartementen komen.
18 Onze huisdieren en anderen hun dieren niet voederen.
19 Honden aan de lijn. U dient zelf zorg te dragen voor uw huisdier. Deze mag andere medekampeerders niet tot
overlast zijn. Zorg ervoor dat uw hond zijn behoefte niet op het kampeerterrein of erf doet. Gebeurt dit wel (per
ongeluk) dient u het op te ruimen. Uw hond niet alleen achterlaten.
20 Elektra verbruik wordt bij vertrek afgerekend aan € 0,40 per kwh.
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21 Gebruik van chemisch toilet is toegestaan. Het ledigen doet u niet in de wc of douche maar in de daarvoor
bedoelde uitstort.
22 Er worden regelmatig foto's genomen door ons of door gasten. Er worden hiervan foto's gebruikt voor op
onze website. Bij betaling van factuur of door contante betaling bij aankomst (niet gereserveerd) geeft u
toestemming, dat u (en fam.) (herkenbaar) op een foto op onze website mag staan. Indien u dit niet wilt
vooraf schriftelijk melden.
23 Bezoekers, logé’s, huurders altijd vooraf melden
24 Voor bezoekers, loge’s en huurders wordt een vergoeding betaald. Zie tarieven. Zijn te zien op website of kunt
opvragen
25 Alle regels gelden ook voor bezoekers, logé en huurders.
26 Personen die voorgaande regels ernstig overtreden kunnen van het terrein verwijderd worden.
27 Belangrijke telefoonnummers zoals dokter, dierenarts, brandweer kunt u vinden in de info map nabij de
afwasruimte / recreatieruimte
28 U verblijft op een agrarisch bedrijf. Dit betekent in het hoogseizoen voor ons ook een aantal weken
oogstseizoen. Dit kunnen dagen zijn van vroege ochtend tot (zeer) late avond. Dit kan lawaai veroorzaken
door tractoren en vrachtwagens (aan- en af rijden, laden en lossen).
29 Voor (voor / na) seizoensplaaten gelden naast deze huisregels nog aanvullende regels.
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