Campingregels 2019
Geldend op:

Camping Kreekebos.
Joossesweg 3
4361 KB Westkapelle
T: +31 (0)118570072
M: kreekebos@zeelandnet.nl
W: www.campingkreekebos.nl

Beste gasten,
Deze onderstaande gedragsregels en aanwijzingen zijn bedoeld om uw verblijf op onze camping en dat van uw
medekampeerders zo prettig mogelijk te maken.
Aankomst:
Meldt u bij aankomst bij de receptie, bij aankomst dient u zich in te schrijven in het nachtregister (paspoortnummer etc.) en
openstaande bedragen voldoen (pinnen is mogelijk). Uw bezoek moet zich bij aankomst eveneens bij de receptie melden en
betalen, deze kunnen na overleg met camping eigenaar, tot 17.00 uur, parkeren op de parkeerplaatsen op het grasveld voor de
receptie, u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van uw bezoek. De aanwijzingen voor het plaatsen van uw
kampeermiddel dient u op te volgen. Andere bouwsels dan tenten, caravans en campers zijn niet toegestaan. Tussen de
individuele plaatsen dient u op last van de brandweer 3 meter vrije ruimte aan te houden.
In tenten, c.q. voortenten is het niet toegestaan om folie onder een vlonder of ecomat te leggen. Alléén ecomatten met open
structuur zijn toegestaan. Het is niet toegestaan om, wanneer u op een standplaats met kunstgras verblijft, houten haringen te
gebruiken, alleen dunne ijzeren haringen mogen gebruikt worden.
Indien u zonder bericht te geven om 18.00 uur op de dag van aankomst niet aanwezig bent vervalt de reservering en geeft u de
plaats aan ons vrij voor verhuur aan derden.
Receptie:
Openingstijden receptie: 's morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur,
’s middags van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Honden:
Maximaal twee honden per plaats.
Honden zijn, na overleg met de eigenaar van de camping, toegestaan in voor- en naseizoen.
Verkeer:
Uw auto dient u bij uw kampeermiddel te parkeren, een tweede auto kunt u na overleg met de eigenaar tegen betaling van het
gestelde tarief op het grasveld voor de receptie parkeren. (mits beschikbaar, tot uiterlijk 17.00 uur)
Installaties:
Wij gaan er van uit dat uw electrische – en gasinstallatie voldoet aan de gestelde eisen als in de normbladen en wettelijke
bepalingen staat, u geen LPG-gas gebruikt voor kookdoeleinden en niet meer dan twee gasflessen, (propaan/butaan) met een
gezamelijke inhoud van 45 liter, per kampeermiddel bezit. Propaan- en butaangasflessen mogen niet gevuld worden met LPG.
Gebruik van olie voor de verwarming van enig kampeermiddel is niet toegestaan. Niet nakomen van deze normen zal bij schade
of boete in welke vorm dan ook volledig aan u worden doorberekend. Elektriciteit aansluiting is maximaal 6 Ampere, 1320
watt. Upgrade naar 8/10 amperé is tegen betaling mogelijk. Elektrische verwarming is niet toegestaan in kampeermiddelen.
Föhn kan gebruikt worden in de sanitaire ruimtes. Koken op elektrische kookplaten is niet mogelijk, hiervoor dient u
campinggas te gebruiken. Beschadiging aan uw elektriciteitskabels, tuinslangen e.d., door welke reden dan ook, is voor risico
van de kampeerder.
Onderverhuur:
Onderverhuur is niet toegestaan, dit geldt niet voor familieleden in de eerste graad van de huurder.
Barbequen/ open vuur:
Barbequen mag alléén onder toezicht van een volwassene, rondom een vrije ruimte van twee meter, stabiele opstelling, alléén
gestookt met een vaste brandstof, pas verlaten nadat zeker is dat barbecue is gedoofd, en met een emmer water, of zand
(minimaal 10 liter) of eigen brandblusser in de directe nabijheid.
Open vuur, alsmede vuurkorven, anders dan voor het koken, braden op kook- en verwarmingstoestellen is niet toegestaan.
Hygiëne:
Houdt het terrein, beplanting en de gebouwen schoon en beschadig ze niet. Kinderen beneden de 6 jaar gelieve u niet zonder
begeleiding gebruik te laten maken van toilet-, was- en speelgelegenheden. De douches zijn te gebruiken vanaf 7.30u tot 23.00
uur dit om overlast voor, in het bijzonder, de kampeerders op het eerste veld te voorkomen. Het is verboden te roken in de
doucheruimte, toiletten, privé sanitair, afwasplaats en receptie. Na toiletgebruik ’s nachts de deur sluiten. In de afwasruimte is
een wasmachine en wasdroger aanwezig, die u kunt gebruiken tegen een vergoeding van resp. € 4.50, inclusief wastablet dan
wel € 2,50 voor het drogen van de was. Tevens vindt u hier het oud papier inzamelingspunt van de camping. Op de camping is
een afwasplaats met gratis koud- en warmwater aanwezig.
Defecten aan douches, toiletten, afwasplaats e.d. graag melden zodat wij het ongemak hiervan zo snel mogelijk voor u kunnen
oplossen.
Mogelijkheid tot het gratis gebruik van magnetron, koelkast/vriezer in de afwasruimte.
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Gras maaien rond kampeermiddelen:
Onze gasten die een voorseizoens-, naseizoens-, of seizoensplaats op de camping hebben dienen zelf het gras direct grenzend
aan het kampeermiddel te maaien. Overig wordt voor u gemaaid.
Privé sanitair:
Houdt er bij het huren en gebruik van privé sanitair rekening mee dat dit plaatsgebonden is, d.w.z. onderverhuur of gebruik
door derden is niet toegestaan. Het privé sanitair wordt wekelijks of bij wisseling van huurder schoongemaakt. Camping
Kreekebos is op geen enkele manier aansprakelijk voor het “kwijt raken” van persoonlijke items tijdens de huurperiode.
Supermarkt:
Er is een supermarkt op camping ‘t Hoekje, voor openingstijden zie supermarkt. In Westkapelle vindt u een ruim gesorteerde
Spar supermarkt. Op camping Zuiderduin is alles te verkrijgen voor de hengelsport.
Wifi:
Op de camping is draadloos internet tegen geringe betaling beschikbaar.
Afval:
Uw afval graag scheiden, papier in de afwasruimte in de dozen, glas in de glasbak voor de uitstortplaats chemisch toilet.
Plasticafval in de kleine rolcontainer naast de grote container. Blik in de mand naast de plasticafval rolcontainer.
Huishoudelijk afval in de afvalbakken of grote container, defect kampeermeubilair e.d. niet in de afvalcontainer maar
dient u zelf af te voeren.
Slagboom:
De ingang van de camping is afgesloten met een slagboom van 22.30 uur tot 07.00 (zaterdag en zondag en feestdagen tot
08.00 uur)
Veiligheid/ Arts:
Op de camping is in verband met spelende kinderen de maximum snelheid 5 km/uur. In de receptie is een verbandtrommel
aanwezig. Meldt ongeregeldheden a.u.b.
In het dorp is een apotheekhoudende arts. Toeristenspreekuur in hoogseizoen van 16.00 uur tot 17.00 uur.
W.J. Heijmans & D.L. Heijmans- van den Ham
De Casembroodstraat 24
Westkapelle
0118571234
Overlast:
Wanneer u, naar het oordeel van de campingeigenaar, voor overlast zorgt (in de breedste zin van het woord) zijn wij
genoodzaakt en bevoegd u van de camping te verwijderen en de politie te bellen. Dit vanzelfsprekend zonder teruggave van
betaalde kampeergelden e.d.
Na 22.30 dient het stil te zijn om uzelf en andere gasten een goede nachtrust te bezorgen.
Vertrek:
Op de dag van vertrek, in het hoogseizoen uitsluitend op zaterdag, dient u de kampeerplaats voor 12.00 uur te verlaten,
verlenging, indien mogelijk, tot 19.00 uur voor een tarief van € 10,00 exclusief evt. extra kosten van tweede auto, en extra
personen e.d.
Bij vertrek is het niet toegestaan om uw overtollige/kapotte kampeerspullen in de container te werpen. Wanneer u besluit
om eerder te vertrekken dan de afgesproken datum (bijv. i.v.m. slecht weer), dan is het niet mogelijk om geld terug te ontvangen.
U dient zelf voor een annulerings-/reisverzekering te zorgen.
Bezoek:
Uw bezoek dient zich te allen tijde te melden bij de receptie, dit is uw verantwoordelijkheid. Ook buitenom de
openingstijden.
Wij wensen u een prettig en aangenaam verblijf op onze camping!

Met vriendelijke groet,
Peter en Ina Stroo-van Breda
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