CAMPING REGLEMENT LAN EN MAR:
Hartelijk welkom op onze boerderij camping. Wij hopen dat u bij ons
een prettige tijd zult hebben.
Wij doen er in elk geval alles aan om het u naar de zin te maken.
Andre en Willemke Huitema & Kinderen.

Openingstijden receptie
Open vanaf 9:00 s’morgens, zie verder voor tijden vermeld op
de deur. Let op: afrekenen op zondag kan van 9:00u tot 10:00
of na 15:30 uur. In dringende gevallen kunt u de beheerder
bellen of de bel naast de receptiedeur gebruiken.
Vertrek voorseizoen voor 17:00 uur
vertrek hoogseizoen voor 12:00 uur. (als u gaat zeilen of
fietsen, eerst de kampeerplaats leeg maken)
Artikel 1 - voorzieningen
1.1 Parkeren: bij veelvuldig gebruik van uw auto of bij een nat
terrein moet de auto op de parkeerplaats staan. Er is niet meer
dan 1 auto toegestaan op uw eigen kampeerplaats. Boottrailers
staan op een speciale plaats, dus niet op de parkeerplaats.
1.2 Sanitaire voorzieningen
Er mag binnen niet gerookt worden. Damesverband e.d. niet in
de w.c. wegspoelen maar in de daarvoor bestemde muurkoker.
Douchen is 0,50 eurocent en warm water 0,20 (geen muntjes).
1.3 Afval
Huisvuil, glas en papier apart scheiden in de daarvoor
bestemde containers. Wij accepteren geen grofvuil.
1.4: Wifi
Er is een minimale ibandbreedte mogelijk op ons adres. Deze
deelt u met anderen, download dus geen grote bestanden. Het
is een service, bij een defect kunt u geen rechten claimen.
Gebruik van repeaters zijn niet toegestaan.
1.5 :Stroomvoorziening camping
Alleen voor huishoudelijk gebruik. (niet voor het opladen van
elektrische auto’s ,boten en accu’s)
Stroom per plaats is maximaal 1 aansluiting: 6 amp. ( 1320
Watt )
Artikel2 - Speelvoorzieningen
Voor alle voorzieningen geldt; gebruik hiervan is voor eigen
risico. Gebruik voorzieningen waarvoor ze bestemd zijn
a. Slechtweervoorziening. Deze ruimte is voor ieder vrij te
gebruiken en deze kan niet worden gereserveerd. Roken is niet
toegestaan en eigen afval dient u weer op te ruimen. Laat
spullen op hun plek staan. Bij misbruik zal de ruimte gesloten
worden.
b. Trampoline: niet meer dan 2 personen mogen tegelijk
springen en de schoenen uit ! Niet springen tussen 22:00 u en
8:00 uur.
c. Skelters: (borg € 2,00) alleen op het campingterrein en na
gebruik terug brengen. Skelters mogen niet geparkeerd staan
op de eigen kampeerplaats.De ouders dienen er zelf op toe te
zien ! De skelter zonder duozit is voor 1 persoon (geen
volwassene). De duo-zit is voor kinderen tot maximaal 8 jaar.
Skelters kunnen ingenomen worden door de eigenaar
Artikel 3 - geboden
3.1 Huisdieren :Uw hond dient altijd aangelijnd te zijn, ook op
de camping. Het uitlaten van uw hond(en) dient u buiten de
camping langs de openbare weg te doen. Dus niet op het erf, in
de bosjes of langs de oprit!. Het is verboden weiland of
polderdijk te betreden met de hond.. Uitwerpselen dient u op te
ruimen om veeziekte te voorkomen doordat bacteriën in het
eten (gras) van onze koeien kunnen komen.
3.1 Geluid op de camping
Altijd geldt dat andere kampeerders geen geluidshinder of last
mogen hebben van radio, tv, hond of bezoek. Vanaf 23.00 uur
dient het op de camping rustig te zijn tot 08.00 uur de volgende
morgen.
3.2 Kampvuur:
Er mag alleen een kampvuur gemaakt worden in overleg met
de beheerder. B.b.q. is wel toegestaan.

3.3 Onderverhuur
Onderverhuur van kampeerplaats of e/o ligplaats is alleen
toegestaan na overleg met ons. Voor andere gasten dan de
huurders van de standplaats e/o ligplaats wordt kampeergeld
e/o liggeld geheven (van te voren aanmelden).
3.4 Boerderij:
U kunt gerust een kijkje nemen in de stal of bij het melken. Het
betreden van erf en stallen geschiedt op eigen risico.
Kinderen mogen spelen op het erf en in de gebouwen. Ouders
of begeleide zijn verantwoordelijk er op toe te zien dat het kind
zich gedraagt. Gooien of strooien met voer zoals hooi, kuil en
koebrokjes is niet toegestaan.
3.5 Verse melk kunt u om 18.30 u. s’avonds. Neem zelf uw fles
mee en ga op zoek naar de boer.
2.6 Kampeerplaats: uw kampeermiddel dient u minimaal een
halve meter van de zijgrens te plaatsen. Bij de inrichting van de
kampeerplaats moet het uitzicht van uw buren redelijkerwijs
gewaarborgd blijven. Plastic grondzeil of luchtdichte
bodembedekking is niet toegestaan in uw tent/voortent
(verstikking gras).
Meldplicht:
Bezoekers/loge's evenals meegenomen boten, trailers en
bijzettentjes. Ook passanten die zijn aangemeerd in de haven.
Bezoekers dienen zich bij aankomst te melden en het
bezoekerstarief te voldoen. Bezoekers zijn gasten die langer
dan 1 uur verblijven en niet overnachten.;
Artikel 4 - Annulering:.
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is deze de volledige prijs
voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. Annuleren
is niet mogelijk . Tijdig annuleren kan schadeloos worden
gesteld indien de plaats vooraf door een derde wordt
gereserveerd voor dezelfde periode.
Artikel 5 - Beeldmateriaal
Er worden soms foto’s en filmpjes gemaakt op de camping.
Hiervan kan beeldmateriaal gebruikt worden op het internet of
folder. Wilt u niet herkenbaar in beeld ? Meld ons dit aub. Dan
houden we er rekening mee.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Lan en mar is nooit aansprakelijk voor diefstal, vernieling,
vermissing, letsel aan personen en dier, kampeermiddelen,
vaartuigen, voertuigen, bagage en goederen op ons terrein. De
recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade
die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf,
zijn gezinsleden, zijn loges of door hem toegelaten bezoekers
voor zover het gaat om schade die hun kan worden
toegerekend.
Waarschuwing
Personen die voorgaande regels na meerdere waarschuwingen
blijven overtreden kunnen per direct van de camping
verwijdered worden zonder enige vorm van restitutie.
In gevallen e/o situaties waarin dit reglement niet in voorziet,
beslist de eigenaar van Camping Lân en Mar.
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