Huisregels Camping Schoneveld

Om jouw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken,
hanteren we tijdens jouw verblijf de onderstaande huisregels.

Receptie
1. De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de receptie.
Tijdens kantooruren kun je ons tevens bereiken via: 06-21382343.
2. Voor dringende zaken of noodgevallen kun je buiten deze tijden terecht bij de beheerder:
06-21382343. Voor noodgevallen tussen 22.00 en 8.30 kun je tevens bij het woonhuis
aanbellen voor hulp.
3. Je moet je bij aankomst op de camping bij de receptie melden om in te checken.
4. Voor betalingen zijn wij in het bezit van een pinapparaat.
Aankomst en vertrek
5. Aankomst op de camping is mogelijk vanaf 13.30 uur, vertrek voor 11.00 uur.
6. Aankomst glampingtenten en vakantiehuisjes vanaf 15.00 uur, vertrek voor 10.00 uur.
7. Wil je graag langer blijven? Overleg met ons voor de mogelijkheden.
Sanitair en algemene voorzieningen
8. We verwachten van iedere gast dat hij of zij het toiletgebouw schoon achterlaat na
gebruik.
9. Indien nodig; kinderen graag instructies geven bij het gebruik van toilet, douche en
wasbakken.
10. Douchen is gratis, er zit wel een tijdsklok op de douches.
11. Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te geschieden in de
chemische toiletruimte van het toiletgebouw.
12. Wil je geen doekjes, tampons en ander materiaal doorspoelen in het toilet? Wij hebben
een eigen rioolsysteem en dit brengt schade toe aan de pompen van het riool.
13. Zou je defecten of storingen aan terreininstallaties en algemene voorzieningen aan ons
willen melden?
Afval
14. Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.
15. Deponeer het huishoudafval in de daarvoor bestemde containers op de parkeerplaats en
niet in de afvalbakken bij het sanitair. Klein chemisch afval en batterijen kunnen bij de
receptie afgegeven worden.
16. Het is niet toegestaan het grofvuil in of naast een container te plaatsen. Voor afvoer van
grofvuil, stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen.
Het terrein
17. Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.
18. Camping Schoneveld kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of
schade door derden veroorzaakt.
19. Het gebruik van de speeltoestellen op de camping is op eigen risico.
20. Er is een vuurplaats waar wij regelmatig een kampvuur maken. Voel je vrij om hier zelf
het kampvuur aan te steken. Let je zelf op de kinderen? Vuur maken op andere plekken op
de camping is niet toegestaan.
21. Er staan een aantal picknicktafels op de kampeervelden, deze zijn voor algemeen

gebruik. De tafels bij de dierenweide en voor de glampingtenten moeten daar wel blijven
staan.
Verblijfsplaats
22. In overleg wordt een standplaats bepaald en de beheerder geeft, indien dat wenselijk is,
instructies betreffende de plaatsing van het kampeerverblijf.
23. Gebruik alsjeblieft rubberen gaatjestapijt onder de tent of voortent. Geen plastic zeil
onder de (voortent)tent i.v.m. het behoud van de grasmat.
24. Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan.
Auto
25. Wij zijn een autovrije camping. Parkeren kan gratis op het terrein. Bij aankomst en
vertrek kun je de auto tijdelijk bij de kampeerplek of het huisje parkeren om uit of in te laden.
Maximum snelheid op de camping is stapvoets (10 km per uur).
Rust op de camping
26. Mensen komen hier voor de rust, wij vragen je om tussen 22.30 en 08.00 uur stil te zijn.
Er is dan geen gemotoriseerd vervoer op het terrein toegestaan.
27. Voor het handhaven van de rust op de camping en in de directe omgeving van Camping
Schoneveld is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken. Het geluid van tv,
radio en andere mechanische muziek mag niet buiten het kampeermiddel of het huisje
hoorbaar zijn. Houd je ook rekening met uw buren als je ’s avonds voor jouw kampeermiddel
zit?
Aansprakelijkheid
28. Laat je eigendommen op de camping en in de auto niet onbeheerd achter. De gastheer
en -vrouw is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel en
vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens het verblijf
op de camping.
29. Tijdens jouw aanwezigheid maak je gebruik van eigendommen van Camping Schoneveld
en derden. Behandel deze eigendommen alsof het je eigen spullen zijn.
30. De camping is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, het verlies van
voorwerpen of andere onregelmatigheden in verband met het gebruik van de camping en/of
vakantiehuisjes.
Huisdieren
31. Het houden van maximaal 2 huisdieren op het kampeerterrein is toegestaan tegen
betaling en slechts mogelijk na toestemming van de beheerder.
32. In de vakantiehuisjes en de glampingtenten zijn huisdieren niet toegestaan.
33. Honden van kampeerders dienen ten allen tijden aangelijnd te zijn, zo ook op de plek.
We vragen je vriendelijk jouw hond buiten de camping uit te laten.
Algemeen
34. Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen.
35. Bezoeker tijdens uw verblijf is toegestaan. Zij dienen zich wel te melden bij de receptie.
36. Het gebruik van lpg gasflessen is toegestaan, alleen in lpg-gecertificeerde gasflessen.
37. Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet toegestaan.
38. Het is verplicht elektriciteit en gastoestellen volgens de normen in orde te hebben.
39. Het gebruik van een eigen internetontvanger is niet toegestaan. Hiermee loop je het
risico het hele Wifi verkeer op de camping te ontregelen.
40. Je bent verplicht een W.A. verzekering voor schade aan derden te hebben.
41. Het is niet toegestaan handel te drijven op het terrein. Als dit wel het geval is zijn wij

genoodzaakt om hier melding van te maken bij de politie.
42. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder. Het overtreden
van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing,
tot het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van Camping Schoneveld of tot
verwijdering van de camping. Van wetsovertredingen en misdrijven wordt altijd aangifte
gedaan bij de politie.

Wij wensen je bovenal een heel prettig verblijf! Ben je ergens ontevreden over? Laat het ons
weten, zodat wij het kunnen verhelpen.

