Campingreglement
Hartelijk welkom op
camping Affolderner See
Wij zijn vereerd met uw bezoek en zullen alle
moeite doen om uw verblijf zo aangenaam mogelijk
te laten verlopen.
Om uw verblijf probleemloos te laten verlopen,
vragen we u de volgende regels in acht te nemen:
1. Bij aankomst dient u zich bij de receptie te
melden met een geldig identiteitsbewijs; rijbewijs
of paspoort. De u voorgelegde huisregels zijn een
onderdeel van de verblijfsovereenkomst. Door
ondertekening geeft u aan akkoord te gaan met
de huisregels.
2. De prijzen voor uw verblijf kunt u vinden op de
prijslijst. U wordt geacht deze een dag voor de
terugreis volledig te betalen. Gelieve uw
staanplaats op de vertrekdag voor 11:00 uur te
ontruimen, anders zijn we genoodzaakt nog een
overnachting door te berekenen. We verzoeken u
uw staanplaats netjes achter te laten.
3. Wij kunnen niet wettelijk aansprakelijk worden
gesteld voor diefstal, schade, ongelukken of
verwondingen in welke vorm dan ook.
4. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door derden. Het gebruik van de
campingplaats is voor eigen risico.
5. Voor het stallen van caravans, tenten en
motorvoertuigen gelieve de aanwijzingen van de
beheerder op te volgen.
6. Het is niet toegestaan om gleuven te graven of
de staanplaats af te bakenen. Gelieve ook erop
toe te zien dat tentharingen, scheerlijnen en
andere kampeer toebehoren een ander niet in
gevaar brengen.
7. Hygiëne vindt u waarschijnlijk net zo belangrijk
als wij. Daarom vragen wij u ook om de sanitaire
voorzieningen, en dan voornamelijk de toiletten
schoon achter te laten. Voor kinderen onder de 6
jaar is het niet toegestaan om zonder begeleiding
van een volwassene deze voorzieningen te
betreden. Wassen en afwassen is niet toegestaan
in deze ruimten. Gelieve de daarvoor bestemde
voorzieningen gebruiken.
8. Gelieve uw afval te scheiden. Daarvoor
bestemde vuilniszakken zijn verkrijgbaar bij de

receptie. Alleen afval wat tijdens uw verblijf is
ontstaan mag in de containers. Grof vuil heeft
niets in de containers te zoeken. Glas kan in
containers bij de sportplaats worden gedeponeerd.
9. Uit veiligheidsoverwegingen is open vuur niet
toegestaan. Een kampvuur kan na overleg met de
beheerder op een daarvoor bestemde plaats vlak
aan de Eder ontstoken worden.
10. Gelieve rustverstorende geluiden te
vermijden, het volume van radio, televisie, etc.
laag houden zodat andere gasten niet gestoord
worden. Dit geldt in het bijzonder tijdens de
nachtrust van 22:00 uur tot 07:00 uur, en in de
middagrust tussen 13:00 uur en 15:00 uur.
Gedurende deze uren worden geen nieuwe gasten
ontvangen en is het verboden om zich d.m.v. van
gemotoriseerde voertuigen op de camping te
begeven. De slagbomen zijn dan ook buiten
gebruik.
11. Motorvoertuigen mogen alleen op de daarvoor
bestemde wegen en stapvoets rijden.
12. Het verblijf van huisdieren is alleen mogelijk
in overeenstemming met de beheerder. Deze
toestemming kan te allen tijde weer ingetrokken
worden, indien het dier een gevaar of een
belasting voor de andere gasten vormt. Honden
dienen altijd aangelijnd te zijn. De sanitaire
voorzieningen en de speeltuin zijn verboden voor
honden (en andere huisdieren). Uitwerpselen
dienen direct door de eigenaar te worden
opgeruimd.
13. De watervoorzieningen in het gebied dient u
uitsluitend als drinkwater te gebruiken. Het
sproeien van gras en het wassen van auto’s is ten
strengste verboden. Eveneens is het verboden om
voedselresten en andere huishoudelijke
vloeistoffen via de afvoer van de
watervoorzieningen te deponeren.
14. De beheerder van de camping heeft het
recht, gasten die zich niet aan deze regels
houden van de camping te verwijderen.
Wij wensen u een prettig en rustgevend verblijf
op onze
Camping Affolderner See

