Huisregeltjes camping
Ieder dient zich bij aankomst te melden bij de receptie.
De gasten van ‘t Witte-Zand’ zijn ten volle aansprakelijk voor schaden aan eigendommen van deze accommodatie
toegebracht, evenals voor gehuurde en verloren gemaakte eigendommen. De directie is niet aansprakelijk voor ongevallen
aan gasten overkomen, voor beschadiging, zoekraken en diefstal van eigendommen van gasten.
Kampeergasten [ ook chalet eigenaren ] zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van en aansprakelijk voor het entree
en kampgeld van eventuele bezoekers en logees. Voorts dienen zij hun bezoekers te wijzen op het reglement. Bezoekers
dienen hun voertuig buiten het terrein te parkeren, en dienen het terrein voor 22.00 uur te verlaten.
U mag uw auto gebruiken bij het plaatsen en ophalen van uw kampeermiddel.
Bij het toiletgebouw staan bagage karren, deze zijn voor de boodschappen of de bagage.
Vanaf 23.00 uur tot 7.00 uur nachtrust is.
Kinderen t/m 6 jaar mogen er alleen onder geleide gebruik van maken het toiletgebouw.
In en om het toiletgebouw is geen speelplaats voor kinderen
Bij het toiletgebouw bevindt zich een uitstortbak voor uw toiletemmer en voor het afval water.
Geen houten klompen in het toiletgebouw
Aansluiting op het elektriciteitsnet is uitsluitend voor uw kampeermiddel.
De kampeerder dient te zorgen dat zijn plek netjes verzorgt is en blijft.
Per plek mag ten hoogste een caravan geplaatst worden. Partytent in overleg met eigenaar.
Kinderzwembadjes alleen in overleg.
De plek dient uiterlijk voor 12.00 uur ontruimt te zijn, wilt u later vertrekken dat kan in overleg.
Het gebruik van radio’s en ander afspeelapparatuur is toegestaan mits niet hinderlijk voor anderen.
Huisdieren zijn niet toegestaan in en om het toiletgebouw.
Op het terrein is men verplicht het huisdier aangelijnd te hebben. Het is verboden de huisdier op het terrein hun behoefte
te laten doen. Bij het toiletgebouw is een honden halt plaats, daar kunt gratis een zakje uit kunt halen.
Vuilnis dient u in dichtgebonden plastic huisvuilzakken in de container te deponeren. De container bevind zich bij het
toiletgebouw, daar staan ook de glasbak, en de papiercontainer. Deze containers zijn niet voor grof vuil. Grof vuil dient u
zelf naar uw eigen gemeentelijke stortplaats te brengen.
Tegen een vergoeding doen wij dat voor u.
Men mag geen plastic onder de tent of voortent doen. Dit belemmerd de doorgroei.
De openingstijden van de receptie:
Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur- 12.30 en van 13.30 - 19.00 uur
Zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur.
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