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De camping is in 2019 open van 10 april tot 27 oktober.
Aankomst: na 12.00 uur. Vertrek: voor 12.00 u.
Afrekenen: de avond voor vertrek in de kantine liefst pinnen.
De kantine is tevens receptie en dagelijks open vanaf 11.00 u.
50 Eurocent voor de douche in de kantine te verkrijgen na 11.00 u.
Probeer vanaf 21.00 uur. zo rustig mogelijk te zijn. Voor kinderen is het dan bedtijd en
voor veel ouderen betekent vakantie vooral lekker bijslapen. Houd er rekening mee dat
geluid in de avond en nacht veel harder over komt dan overdag.
Bezoek overdag is gratis. Indien uw bezoek blijft overnachten dan dienen zij zich in te
schrijven en worden overnachtingskosten in rekening gebracht.
In de kantine aanwezig: Verbandtrommel, EHBO-post, dienstregelingen van de
hulpdiensten en het openbaar vervoer.
Brandblusapparaten zijn op de camping aanwezig.
Van de Gemeente moeten wij u erop wijzen alleen goedgekeurde gasflessen te gebruiken.
In de kantine is een overzicht van eisen aanwezig, let vooral op de keuringsdatum en het
jaarlijks vernieuwen van de toevoerleiding.
Kampvuur en grote barbecue enkel in overleg met Piet toegestaan.
Koelelementen invriezen á 0,50 euro per nacht: elementen in een plastic tasje/zak doen
met naam er op.
Voor SVR-leden geldt enkel na vertoon van de lidmaatschapskaart de geldende korting.
Elektrisch verwarmen in de tent is niet toegestaan. Opladen van elektrische
auto's is op de camping niet toegestaan (overleg met Piet de mogelijkheden).
Het zoeken met metaaldetectors is niet meer toegestaan, ook niet in de velden.
Gelieve geen plastic grondzeil in de voortent te gebruiken.
Honden zijn toegelaten. Echter, honden moeten op de camping en op de speelweiden
aangelijnd zijn. Er zijn gratis zakjes in de sanitaire ruimte te bekomen om "ongelukjes" van
onze dierenvrienden op te ruimen. Indien u de hond toch (bijvoorbeeld 's morgens heel
vroeg) los tussen de caravans en tenten laat lopen dan zult u met uw hond de camping
jammer genoeg moeten verlaten. Er is op de dijken, in het natuurgebied en op de
wandelpaden langs de akkers meer dan voldoende ruimte om de hond uit te laten.
Wij vragen u vriendelijk om elektrische apparatuur zoveel mogelijk uit te zetten als u er
niet bent. Energie is letterlijk en figuurlijk een kostbare zaak. Laat ons er samen zuinig
mee omgaan.
Bij calamiteiten aan de huisdeur bellen of tel. 0117371427
Noodnummer: 112
Huisartsenpost: 011564300
Huisarts Sluis: 0117421421

