Mini camping Nature Ferie
Beste Gasten
Wij zijn blij dat u ervoor heeft gekozen om bij ons te verblijven. Nature Ferie is
een kleine gezellige campingplaats met een paar regels om een zo aangenaam
mogelijk verblijf voor u en anderen te garanderen.

Algemene camping regels:
1. Geen auto’s op het camping veld (uitzondering in overleg met ons)
2. De Maximumsnelheid van 5km over het gehele terrein (ook voor fietsers)
3. Verboden te fietsen op:
I.

Het bospad tussen het campingveld en de brug.

II.

En op het terrein bij de hutten en de gezelschapsruimte.
Dit geld ook voor de kleine kinderen (i.v.m. loslopende kippen en de
voetgangers)

4. Na 22:00 uur nachtrust:
I.

Niet meer de afwasplek gebruiken

II.

Kinderen mogen alleen nog rustig op de eigen plek spelen

5. Alleen bij het voetbal en volleybalveld mag met een bal gespeeld worden.
6. De douches zijn gratis, maar houd rekening met het milieu en het warm
water voor de andere gasten. Douche niet langer dan 6 minuten en trek
het droog met de trekker voor andere gasten.
7. Doe de lichten uit wanneer je als laatste de sanitaire- en de
gezelschapsruimte verlaat.
8. Denk erom dat het terrein bij de buren waar de koeien lopen is
afgescheiden is met schrikdraad.
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Koken:
1. Vanwege brandgevaar mag koken alleen op een stabiele verhoging ±0,5m
van de grond of in de camping keuken op het veld.
2. Kleine gasbranders mogen alleen gebruikt worden in combinatie met de
stabiele hulpmiddelen die wij ter beschikking stellen of in de camping
keuken op het veld.
3. Geen hete pannen of andere voorwerpen op het gras zetten
4. Barbecueën op vuur mag alleen in overleg met ons bij de vuurplaats.
5. Claim geen picknicktafels, deze zijn voor algemeen gebruik
6. Denk aan brandveiligheid in en rondom je kampeermiddel. Brand preventie
middelen zijn op de camping aanwezig, maar het zou fijn en slim zijn om
ook altijd zelf een brand deken of blusser op vakantie mee te nemen.

Aankomst en vertrek:
Bij aankomst eerst melden bij de receptie voordat u het camping veld op gaat.
Voor de hutjes, het appartement en de bungalow
▪ Aankomst vanaf 15:00 uur.
▪ Vertrek voor 10:00 uur. Leeg en bezemschoon achter laten.
Voor campers, caravans en tenten
▪ Aankomst vanaf 14:00 uur.
▪ Vertrek voor 10:00 uur.
(Uitzonderingen zijn mogelijk in overleg met ons)
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Sanitair campingveld:
1. Geen afvalwater, spoelwater of chemisch-toiletwater spoelen door het
toilet of een van de wasbakken op het camping veld (dit is een vermaal
systeem). Gebruik hiervoor de betonnen afvoerplaats bij de brug.
2. Niet afwassen of kleding wassen in de wasbak bij het toilet op het
campingveld. Deze wasbak is alleen bedoeld voor het wassen van handen
petsen van tanden.

Afval:
1. De varkens eten tuinafval en houden van uw etensresten waar geen vlees
bij zit.
2. Overig afval dient op de daarvoor bestemde plaats te worden gescheiden
in de aangegeven bakken. Restafval moet in gesloten zak in de restafval
bak.

Huisdieren:
1. Bij aankomst moet de hond in de auto blijven tot het aanmelden voltooid is
en de camping plaats is toegewezen.
2. Honden moeten aangelijnd zijn op het terrein.
3. Honden mogen niet op het centrale deel van de camping komen (bospad,
rondom de trekkers hutjes en het sanitair gebouw.)
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