Huisreglement boerderijcamping Don Voorzorg
Om voor een optimale veiligheid en leefbaarheid op onze camping te zorgen hebben wij
enkele reglementen opgesteld. Wij gaan ervan uit dat iedere gast die verblijft op
boerderijcamping ‘Don Voorzorg’ zich houdt aan het onderstaande reglement.
Algemeen
- Uw boeking is definitief wanneer u binnen 14 dagen na de boekingsdatum 50% van
de totale reissom heeft betaald. De volledige reissom moet uiterlijk 14 dagen voor
de aankomstdatum betaald zijn.
- Wanneer het een lastminute boeking betreft dient de volledige reissom direct
betaald te worden. Wij houden rekening met een verwerkingstijd 1 tot 3 werkdagen
van de desbetreffende bank.
- Bij annulering van een boeking is er een volledig restitutie 14 dagen voor de
aankomsttijd.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid t.o.v. campinggasten voor:
o Lichamelijk letsel die u overkomen is tijdens uw verblijf
o Materiële schade aan uw bezittingen tijdens uw verblijf
o Diefstal van goederen tijdens uw verblijf
- Nalatigheden en/ of vernielingen graag melden.
- Barbecueën is toegestaan. Echter gebruik van spiritus, (brand)gel of andere
brandbare middelen zijn verboden!
- Open vuren zijn niet toegestaan.
- Gelieve alle beesten niet te voeren. Houd extra rekening met de katten; zij zorgen
ervoor dat wij geen overlast hebben van ongedierte. Als ze gevoerd worden dan
zullen ze minder jagen.
- Per kampeerplaats is er maximaal 1 hond (aangelijnd) toegestaan. Overige
huisdieren zijn niet welkom, mits in overleg.
- Er zullen 2 a 3 keer in de week rondleidingen gegeven worden over de boerderij.
De rondleiding zal op het informatiebord vermeld worden.
Het campingterrein
- De kampeervoorziening en uw auto plaats u op de graskeien.
- Het pad met H-profiel stenen moet ten allen tijden vrij blijven, dit is namelijk een
doorgaande weg.
- De ruimte tussen de kampeervoorzieningen is bedoeld om te parkeren.
- Gelieve het kampeerterrein en de daarbij behorende ruimtes schoon en netjes
achterlaten.
- Vanaf 22:00 uur wensen wij stilte voor u en uw omgeving.
- Afvalwater voert u af in de daarvoor bestemmende chemisch uitstort naast de
koeienstal.
- Bij aanwezigheid van uw hond graag de hond buiten het campingterrein en erf
uitlaten. Daarbij is prettig wanneer u de ontlasting van uw hond opruimt en in de
prullenbak deponeert.
- Gebruik van speeltoestellen is op eigen risico.

De kampeerplaatsen
- Het is toegestaan om 1 voortent of luifel voor uw kampeervoorziening te plaatsen.
- Een plastic grondzeil of worteldoek is niet toegestaan. Maak gebruik van een mat
die water doorlaat en luchtdoorlatend t.b.v. behoud van de grasmat.
- Houd de ruimte tussen uw geparkeerde auto en uw kampeervoorziening zo klein
mogelijk zodat er voldoende ruimte is voor de naast gelegen plekken.
Aankomst en vertrek
- Vanaf 15:00 uur op de aankomstdatum bent u van harte welkom! Mocht uw
aankomsttijd afwijken gelieve contact op te nemen met Paula via telefoon:
06 28184638.
- Uiterlijke vertrektijd op de vertrekdatum is 11:00 uur. Bij later vertrek kunnen er
- extra kosten in rekening worden gebracht.
(Wij stellen het zeer op prijs dat u zich houdt aan de bovenstaande tijden. We
streven naar een prettig welkom van nieuwe gasten en een fijn afscheid voor
vertrekkende gasten.)
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande reglementen dan kunt u ons
altijd aanspreken wanneer wij op de camping aanwezig zijn.

Wij wensen u een fijn verblijf toe op onze boerderijcamping ‘Don Voorzorg’!

