ALGEME VOORWAARDEN DE WETTERSPETTER
Graag attenderen wij u op de volgende aandachtspunten. Sa ist en net
oars, want as ’t oars wie, wie ’t net sa. Vertaling: zo is het en niet anders,
want als het anders was, was het niet zo.
Covid Regels: U dient zich te houden aan de RIVM maatregelen om de spreiding
van het Coronavirus te voorkomen. Houdt onze website in de gaten voor de
actuele regels! Voor gebruik van de sanitaire voorzieningen vragen wij u om de
handen te ontsmetten.
Betaling: Nadat uw reservering is verwerkt, wordt er gevraagd om een
aanbetaling van 50% te doen. Om de boeking af te ronden, wordt 40 dagen voor
uw vakantie gevraagd om de andere 50% te betalen. Voor een reservering
binnen 1 maand wordt het volledige bedrag gevraagd. Het verrekenen van bijv.
extra personen of bezoek, kan achteraf worden betaald bij de receptie.
Vertrekt u eerder dan aangegeven, dan blijft het overeengekomen bedrag
verschuldigd.
Bij annulering wordt er naar een passende oplossing gezocht.
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De aankomsttijd is na 14.00 en u wordt verzocht om voor 11.00 te
vertrekken in het hoogseizoen.
De receptie in de boerderij is geopend tussen 9:45 - 10:45 en 19:00 20:00. Op deze tijden bent u welkom om vragen te stellen, geld te
wisselen voor de sanitaire voorzieningen, in te schrijven en te betalen. Zijn
er andere belangrijke vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom om de
receptie te bezoeken.
Uw tent, caravan of camper moet tussen de witte paaltjes worden
geplaatst.
De auto mag alleen bij laden en lossen op het terrein, daarna wordt u
verzocht om de auto op de parkeerplaats neer te zetten.
Tussen 22.00 en 8.00 dient het rustig te zijn op het terrein.
De douche werkt op een munt van € 0,50 en voor afwaswater heeft u €
0,20 nodig.
De wasmachine is voor € 5,- te gebruiken inclusief waspoeder.
In de binnen accommodatie kunt u gratis gebruik maken van Wifi. Op het
kampeerterrein is het signaal erg slecht. In het voorjaar van 2022 zal er
over de gehele camping Wifi zijn.
Aan de achterkant van het sanitair gebouw bevind zich het chemische
toilet. Het spoelwater mag u in de waterput legen. Hier kunt u ook het
afvalwater van de camper lozen.
Honden, mits aangelijnd, zijn toegestaan op de camping. Het is niet
toegestaan om uw hond uit te laten in het land van de boer. In
hondenpoep kan een gevaarlijk beestje zitten: De neospora-parasiet. Als
koeien daarmee besmet raken, is de kans op miskramen groot.
De trampoline mag gebruikt worden tussen 10.00 en 22.00 door maximaal
2 personen tegelijk. Het springen op de trampoline bedraagt op eigen
risico. Er mogen hier geen balspellen worden uitgevoerd i.v.m. thermische
zonnepaneel op het sanitaire gebouw.

Mochten er dingen zijn die niet in dit reglement zijn beschreven, is de uitspraak
van de eigenaar beslissend. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

-

-

-

Het is niet toegestaan om bij de paarden in de weide te komen. Dit zijn
wilde paarden en niet in het eigendom van de camping.
Open vuur is niet toegestaan. Wilt u een vuurkolf? Laat het ons dan weten.
Als er geen brandgevaar dreigt, dan mag u barbecueën. Heeft uw
barbecue geen poten, dan is het handig om gebruik te maken van een
steen om uw barbecue op te plaatsen.
Naast de sanitaire voorzieningen is de mogelijkheid tot het gescheiden
inleveren van afval (glas, papier, restafval en grofvuil). Grofvuil bestaat uit
grote voorwerpen en plastic kleden.
Het betreden van het campingterrein is volledig op eigen risico.

Mochten er dingen zijn die niet in dit reglement zijn beschreven, is de uitspraak
van de eigenaar beslissend. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

