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De camping is in 2022 open van 1 april tot 2 oktober.
Aankomst: na 12.00 u. Vertrek: voor 12.00 u.
Afrekenen de avond voor vertrek in de kantine/receptie. Graag pinnen.
De kantine is tevens receptie en dagelijks open van 11.00 u. tot 19.00 u.
Warm douchen gaat op een muntstuk van 50 eurocent.
Vanaf 21.00 u. hebben we het graag stil op de camping. Voor kinderen is het dan bedtijd en
ouderen slapen in de vakantie graag bij.
Houd er rekening mee dat geluid ’s avonds en ’s nachts veel harder over komt dan overdag.
Bezoek overdag is gratis. Indien uw bezoek blijft overnachten dan dient men zich in te
schrijven in het nachtregister en worden overnachtingskosten in rekening gebracht.
Gebruik enkel goed gekeurde gasflessen. Let op de keuringsdatum en vernieuw jaarlijks de
toevoerleiding.
Kampvuur en grote barbecue enkel in overleg toegestaan.
Elektrisch verwarmen van de tent is evenals het opladen van elektrische auto’s niet
toegestaan.
Het zoeken met metaaldetectors is op ons terrein niet toegestaan.
Gelieve geen plastic zeil als grondzeil in de tent te gebruiken als u langer dan enkele dagen
blijft staan.
Honden zijn zeker welkom. Echter, honden moeten op de camping en op de speelweiden
aangelijnd zijn. Op de dijk, langs de provinciale weg en verder dan het bruggetje zijn
geschikte plaatsen om uw hond uit te laten. Ongelukjes op de camping en op de speelweiden
dient u spoedig zelf op te ruimen.
Indien u uw hond op de camping toch los laat lopen (bijvoorbeeld ’s morgens heel vroeg) dan
zult u onverwijld de camping moeten verlaten zonder recht op restitutie.
Energie is letterlijk en figuurlijk een kostbare zaak. Wij vragen u vriendelijk om elektrische
apparatuur zoveel mogelijk uit te zetten als u niet in uw kampeermiddel aanwezig bent.



Een eigen router, accespoint of dect-telefoon gebruiken kan tot een serieuze en langdurige
storing van de wifi leiden die enkel door een professional kan worden opgelost. Met klem
verzoeken we de kampeergasten om deze apparaten niet te gebruiken.



Bij calamiteiten: aan de huisdeur bellen of tel. 0117.37.1427 (0031.117.37.1427).



Noodnummer ambulance, politie of brandweer: 112



Huisartsenpost: 0115.643.000



Huisarts Sluis: 0117.421.421



Dierenarts: 0117.45.44. 84

