ALGEMENE INFORMATIE
Huurcaravans/blokhut
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De Caravans worden verhuurt voor maximaal 6 personen per caravan
De huurder is aansprakelijk voor alle schade dat, ten tijde van de periode dat hij of zij de sleutel van het pand beheert,
aan de Caravan en de Heksenlaak of haar inboedel wordt toegedaan.
Stacaravan huur per dag voor / na seizoen
vanaf €
De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal, vermissing of beschadiging van
Stacaravan huur per dag Hemelv / Pinksteren vanaf €
eigendommen van de huurder en de onder zijn verantwoording vallende personen.
Stacaravan huur week voor / na seizoen
vanaf €
Huurder draagt er zorg voor dat de leidinggevenden en bezoekers van de bezoekende groep op de hoogte worden gesteld
Stacaravan huur week hoogseizoen
vanaf €
van de regels met betrekking tot het gebruik van de caravan en de omgeving.
Blokhut per dag per hut
€
Tijdens het verblijf zal de huurder het exacte aantal personen melden bij de receptie.
Voor aanvang van de verhuurperiode volgt de definitieve afrekening. Eventuele schades en schoonmaakkosten worden naderhand doorberekend.
Controleer bij aankomst of er niks ontbreekt, anders meld dit dan bij de receptie
Het verplaatsen van koelkast en/of bedden e.d., en het buiten zetten van meubilair is Niet toegestaan,
Ook is het Niet toegestaan om iets van de inventaris mee te nemen op te zetten in een andere caravan
De Caravan dient bij vertrek (voor 12 uur) schoon * achtergelaten te worden, Bij het niet schoon achterlaten, zijn de kosten minimaal 70 euro
Het is alleen in overleg toegestaan om (een) tent(en) of caravan(s) op het terrein te plaatsen!
Iedere vorm van open vuur is verboden (kampvuren),vuurkorf en/of barbecue alleen in overleg.
Huurcaravan:
Het niet toegestaan om drank te verkopen. Nuttigen van drank mag uiteraard wel.
1 x tweepersoonsbed, 1 x stapelbed,
Matrassen en bedden welke bij de inventaris behoren mogen niet buiten gebruikt worden.
1 x opklapbed (Keuken)
Bij de Caravan is 1 parkeerplaats, overige auto’s op de parkeerplaatsen buiten de poort.
Kussens en matrassen, Tv, koffiezetapparaat
Gezelligheid is heel belangrijk, maar denk om de andere campinggasten.
en waterkoker zijn aanwezig
De Poort is open van ± 8.30 uur - ± 22.00 uur.
Beddengoed en linnen moet u zelf meenemen
Gebruik van Zwembad en andere faciliteiten zijn voor eigen risico.
Met ballen alleen op het veld bij de parkeerplaats vooraan de weg, DUS NIET IN DE BUURT VAN AUTO'S OF CARAVANS
Na vertrek dient u de sleutels bij de receptie af te geven.
*
Niet onnodig over de camping lopen.
*
Na 23.00 uur deuren sluiten i.v.m. Geluid !
*
Laat niet onnodig water lopen in douches e.d.
De Omgeving:
De accommodatie is gelegen aan de voet van de Lochemse berg, u dient zich dan ook aan de regels die
Blokhut:
daar aan gesteld zijn te houden. Dus geen plantjes uit de grond trekken, niet verstoren van dieren, etc.
2 x stapelbed,
Daarnaast hebben we een aantal buren en overige gasten. Dit betekent dat er tussen 23.00 en 8.00 uur
Kussens en matrassen, gasstel
rust moet heersen op het terrein.
Beddengoed en linnen moet u zelf meenemen
Houd het volume beperkt, zodat recreanten, de dieren in het bos en omwonenden er geen last van hebben!
Een megafoon is niet toegestaan.
In verband met overlast zijn nachtelijke activiteiten alleen toegestaan in overleg.
Indien de politie moet komen wegens overtreding van deze regels, zijn wij genoodzaakt om uw vakantie te beeindigen.
Afval:
·
·
·
·
·

Het huisvuil graag in de grijze containers vooraan bij de poort
Glas kunt u ook vooraan bij de poort in de glasbak deponeren.
Papier apart verpakken bij het huisvuil in blauwe container.
Huisvuil in goed afgesloten zakken.
Huisvuil van uw eigen huis, laat u lekker thuis.

Verder wensen wij u veel vakantieplezier,

Belangrijke telefoonnummers:
·
Alarmnummer: 112
·
Huisarts: 0573-251145 / 0900-2009000
(in avond/weekend dienst)
·
Dierenarts: 0545-481666
·
Receptie (dag en nacht bereikbaar) 0573-441306

De Heksenlaak

55,00 incl. tb/mh

60,00 incl. tb/mh

300,00 incl. tb/mh
500,00 incl. tb/mh
40,-

incl. tb/mh

