
 

                                        

 

 

                                   Informatie voor onze bezoekers 

 

 

 

Omdat wij een biologische zuiveringsinstallatie hebben zijn chemische 

produkten zoals; Aquakem Blue, Aquarinse enz. in het campingtoilet 

verboden. 

 

Wij hebben op onze camping twee staanplaats en met stroom (max. 

1000Watt). Daarom eerst aanmelden. 

 

Een wateraansluiting is op de staanplaats aanwezing. A. u. b. met de 

campingleiding afspreken. 

 

Let op! Géén drinkwater. 

 

Ons terrein heeft één warmwaterdouche. Afwassen is in het washuis en in 

de kantine mogelijk. 

 

De keuken mag vrij gebruikt worden. Er is een fornuis met oven, een boiler, 

broodsnijder, een klein vriesvak, en bestek. 

 

De koelkast is bedoeld voor drankjes zoals bier, frisdrank enz. meegenomen 

koelkasten kunnen op aanvraag in de kantine aangesloten worden. 

 

Middagsrust is van 13.00 -14.00 uur. 

 

Ouders let a. u. b. op uw  kinderen, vooral bij de zwemvijver en bij het 

kampvuur. 

 

A. u. b. niet op de vijveromranding spelen en of schommelen. 

 

De sportvelden en de sportattributen mogen  gebruikt worden. 

 

Infomatiemateriaal over de omgeving ligt voor u klaar in de 

campingkantine. 

 



 

 

 

 

Bij gezellige barbequeavondjes ( meestal zaterdagavond) of gezellig 

koffiedrinken bent u natuurlijk van harte welkom. 

 

Barbeque met open vuur mag alleen op de plaats voor de campingkantine 

(bosbrand gevaar). 

 

In de campingkantine is roken verboden! 

 

Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven parkeerruimtes. 

 

Douches, wasruimtes en keukens zo verlaten zoals u ze heeft aangetroffen. 

 

Honden aan de lijn, en hondenpoep opruimen a. u. b. 

 

Honden mogen niet in de zwemvijver zwemmen. 

 

Bij vragen of problemen graag onze leden vragen. 

 

De sleutel krijgt u bij de aanmelding. De ingangspoort a. u. b.niet afsluiten, 

alleen dichttrekken. Het voetgangershek a. u. b. altijd afsluiten. 

 

De vereniging heeft geen telefooncel. 

 

De verbinding voor de mobiele telefoon is niet altijd optimaal. Bij de 

ingang en bij het washuis is de verbinding het beste. 

 

 

 

Voor het vuilnis  op de camping zijn vuilnisbakken opgesteld.Vuilnis a. u. 

b. sorteren; campingleiding vragen! 

 

Wij wensen u een prettige vakantie! 


