Huisregels "De Bovenberg"

Hoofdregel :
Gedraag u zodanig dat u niemand onnodig overlast bezorgt. Gun u zelf en uw mede gasten de gelegenheid van de vakantie te genieten.

1. Bezoekers:
* Bezoekers zijn bij ons welkom . 
* Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te nemen.
* Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst eerst in de receptie te melden        
  en het verschuldigde  bezoekerstarief te voldoen.               
* Bezoekers mogen niet met de auto en motor op de camping , deze dienen 
  Voor de slagboom op de desbetreffende parkeerplaats worden gezet.
* Tevens worden honden van bezoekers niet toegestaan. 
* Overnachtende bezoekers dienen zich ook bij de receptie te melden in  
   Ivm opname in ons nachtregister en betalen van de overnachtinstarief. 
  * U als onze gast bent altijd verantwoordelijk voor uw bezoek .

2. Verkeer :
* Per stand plaats is maximaal 1auto toegestaan.
* Als deze niet op uw plaats kan staan dan op de desbetreffende 
  parkeerplaatsen parkeren.
* Vermijd het rijden met uw auto en motor op de camping zoveel mogelijk.
* Auto`s en motoren dienen op het terrein stapvoets te rijden(max. 5 km ).
* Brom- en snorfietsen mogen alleen met afgezette motor aan de hand 
  worden meegevoerd .
* Tussen 22.00 uur en 7.30 is geen gemotoriseerd verkeer toegestaan.
* Parkeer uw auto niet op lege kampeerplaatsen. Gasten die aankomen    
  kunnen dan niet op hun plek gaan staan. 
  .
* Met het oog op eventuele calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij gehouden worden voor de ambulance, brandweer , politie etc. .







3. Geluidsoverlast :

* Het is niet toegestaan om radio`s , televisie`s , muziekinstrumenten of      
  andere geluids- veroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast
  bezorgen aan de andere gasten.
* In de periode van de maanden mei tot en met augustus mag er niet 
  gebouwd of verbouwd worden  zonder toestemming.
  

4. Vuilafvoer :

* Op de camping zijn afvalbakken aanwezig voor glas, blik,oudpapier ,tuin 
  en restafval.
* Batterijen kan men in leveren in de receptie.
* Huisafval kunt u verpakt in gesloten zakken in de daar voor  bestemde 
  container doen. 
* Grofvuil en chemisch afval dient u zelf af te voeren .
* Ieder gast moet zijn plaats vrijhouden van afval.
* Asbest moet u zelf verwijderen en afvoeren.

5. Gebruik sanitaire voorzieningen :

* Het sanitairgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden.
   Werkt u eraan mee dat dit zo blijft.
* Kleine kinderen ( tot 6 jaar) mogen alleen onder begeleiding van een 
   Volwassen gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen.
* Wilt u erop letten dat het sanitairgebouw niet als speel plek voor uw   
   kinderen wordt gebruikt.  
* In de sanitaire ruimte`s mag niet gerookt worden.
* Douche`s naar gebruik graag droog maken met de stripper.
* Luiers en bandages gaarne in de daarvoor bestemde emmers deponeren.









6. Natuurbad:

* De diepte van het natuurbad varieert van 0 t/m 140-150 cm.
* EHBO e.d. is in de receptie aanwezig.
* Er wordt geen permanent toezicht uitgeoefend.
* Ivm de veiligheid is het goed om op elkaar en in het bijzonder op de
  kinderen te letten.
* Kinderen zonder zwemdiploma mogen zonder toezicht van een volwassen
  niet bij of in de zwemvijver komen. 
* Honden zijn nergens in of bij het natuurbad toegestaan.
* Als speel materiaal mag alleen schoonmateriaal worden gebruikt.
* Gaten graven e.d. is niet toegestaan.

7. Huisdier:

* Honden van u zelf (maximaal 2)  zijn aangelijnd welkom.
* Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.\
* U kunt  uw hond uitlaten buiten ons terrein.
* Zijn niet toegestaan bij het natuurbad of in het sanitairgebouw.
* Wanneer u ons terrein verlaat, mag u uw hond niet bij uw tent of caravan 
  achterlaten.

8. Gas:

* Per caravan mag u maximaal 2 gasflessen (volle of lege) in voorraad 
  hebben.
* Deze moeten dmv van bv een ketting aan een paal zijn bevestigd , 
  zodanig dat deze niet kunnen omvallen.
* Vernieuw de slangen elke 2 jaar , zoals wettelijk verplicht is.

9. Veiligheid:

* Alle vormen van open vuur zijn verboden, alleen barbeceu is toegestaan
  als altijd zorgt voor water of ander blus middel, barbeceu niet rechtstreeks 
  op de grond en houd rekening met de windrichting zodat u een ander niet 
  tot last bent.
* Wij zijn zowel EHBO / BHV en AED gediplomeerd als eigenaars, 
  waar u in nood altijd een beroep op kunt doen.
* Voor belangrijke telefoonnummers zie lijst bij sanitair gebouw.

10 Aan- en bijbouwels:

* Het plaatsen van een aan- en/of bijbouwsel is niet toegestaan.
* Bij uw stacaravan mag een schuurtje van maximaal 6 m2 worden 
  geplaatst na toestemming van de camping eigenaar en vergunning van
  de Gemeente Hof van Twente . Tevens geldt dit voor een dak boven u 
  buiten trap , die mag maximaal 1 m2 zijn en los van de grond zijn.
* Verander zeker aan de buiten kant van uw stacaravan en bomen e.d. 
  nooit wat zonder toestemming van de camping eigenaar. 
* Bij verandering mag geen materiaal worden gebruikt welke asbest bevat.
* Eventueel verbouwingen of dergelijke gelieve niet in het hoogseizoen.

11 Handeldrijven :

* Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen in welke vorm dan 
  ook is vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.

12 APK :

* APK zal in de toekomst op stacaravans verplicht worden , hierbij wordt 
  naar de staat van onderhoud , gas , water en elektra ondermeer gekeken.
* Deelname hieraan is verplicht  en zal gebeuren door een erkend bedrijf.

13 Auto : 

* De auto mag u alleen parkeren op de plek zelf anders op de parkeer 
  plaatsen.
* Laden en lossen bij u kampeermiddel zo kort mogelijk mag. 












14 Verkoop :

* Als u plek wilt opzeggen doe dit dan volgens de bijgevoede RECRON 
  voorwaarden . Plek moet dan geheel ontruimd worden.
* Is u kampeermiddel ouder dan 6 jaar dan mag u deze alleen verkopen 
  onder de voorwaarde dat u deze afvoert .
* Is er sprake van verkoop op de zelfde plek (jonger dan 6 jaar) dan mag u 
  deze alleen aan een desbetreffende koper verkopen na toestemming en 
  kennismaking met de campingeigenaar . De aspirant – eigenaar van het 
  kampeermiddel en diens medebewoners zullen op ons terrein moeten
  passen en zullen zich er thuis moeten voelen. Zij zullen zich moeten 
  houden aan de op ons terrein geldende gedragsregels, overeenkomsten
  en voorwaarden. 

* Wij bemiddelen niet in aan en verkoop van stacaravans.
15 Post en Telefoon :

* Telefoon berichten die dringend zijn worden zo spoedig mogelijk aan
   u persoonlijk doorgegeven.
* Uitgaande post kunt u inleveren bij de receptie en inkomende post 
  afhalen.

16 Klachten :

* Al hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig 
  mogelijk  te laten verlopen, kunt u toch klachten hebben . Meld deze zo 
  spoedig mogelijk en wij zullen proberen deze zo goed mogelijk te 
  verhelpen . Doen wij dit naar uw mening niet afdoende dan kunt u, omdat 
  wij RECRON lid zijn uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
  Zie Recron voorwaarden.
 
 


 
 
 



















