Huishoudelijk reglement Lân en mar:
Voor een goed reilen en zeilen hebben we voor u een
reglement opgesteld.
Betalingscondities: U betaald 60% vooraf, de
resterende 40% bij aankomst (contant/pin) of in
overleg 1 dag voor vertrek (niet op zondag).
100% vooruit betaling geldt voor
reserveringen met een aankomstdatum binnen 30
dagen.
Aankomst/vertrek: Op zondag zijn we beperkt open
Aankomst camping: na 12.30 uur
Vertrek voor/na seizoen voor 15:00 uur.
Vertrek hoogseizoen voor 12:00 uur.(als u gaat zeilen
of fietsen, eerst de kampeerplaats leeg maken)
Melden: Voor bezoekers en logé’s e/o ligplaats wordt
kampeergeld e/o liggeld geheven (van te voren
aanmelden). Evenals meegenomen boten, trailers en
bijzettentjes. Hiervoor geld een meldplicht en een
dag/nacht tarief.
Parkeren: 1 auto kan op de kampeerplaats staan.
Overige voertuigen op het parkeerterrein. Voor beide
locaties betaald u het auto tarief. Boottrailers staan op
een speciale plaats, dus niet op de parkeerplaats.
Parkeren op een lege kampeerplaats is niet
toegestaan.
Annuleringbepalingen:
Bij annulering vanaf 4-3 maand voor aanvang 15%
Bij annulering vanaf 3-2 maand voor aanvang 50%
Bij annulering vanaf 2-1 maand voor aanvang 65%
Bij annulering binnen 4 – 2 weken voor aanvang: 75%
Bij annulering 2 – 1 week voor aanvang: 90%
Bij annulering binnen 1 week en niet verschijnen en
eerder vertrek: 100%
Slecht weer is voor risico van de huurder.
Bovenstaande bepalingen gelden ook voor alle Covid19 gerelateerde annuleringen.
Verkoop: Wij verkopen verse melk, in het
hoogseizoen is de bakker op de camping en komt er
een food-truck met pizza’s op bepaalde dagen.
Kampeerplaats: Bij de inrichting van de
kampeerplaats moet het uitzicht van uw buren
redelijkerwijs gewaarborgd blijven. Vermijd luchtdichte
bodembedekking wanneer u langere tijd verblijft.
(verstikking gras).
Huisvuil, glas, papier dient u apart te scheiden in
de daarvoor bestemde containers. Onze dieren lusten
uw etensresten. Wij accepteren geen grofvuil.
Wifi: Download geen grote bestanden (i.v.m beperkte
bandbreedte) Het is een service, bij een defect kunt u
geen rechten claimen. Repeaters zijn niet toegestaan.
Stroom:. Deze is alleen bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.(niet voor het opladen van auto, boot of accu)
Stroom per plaats is afgezekerd. Indien deze uitslaat
kunt u hiervoor een sleutel bij de receptie halen.
Voorzieningen: Voor alle voorzieningen geldt;
gebruik hiervan is voor eigen risico. Gebruik
voorzieningen waarvoor ze bestemd zijn
a. Verblijfsruimte: Deze ruimte is voor ieder vrij te
gebruiken. Houd het netjes en schoon. Roken is niet
toegestaan.
b. Trampoline: Niet meer dan 2 personen mogen

tegelijk springen en de schoenen uit ! Niet springen
tussen 24:00 u en 8:00 uur i.v.m geluid.
c. Skelters: (geldinworp borg € 2,00) alleen
toegestaan op eigen terrein. Na gebruik terug brengen.
Skelters mogen niet lang ongebruikt staan. De ouders
dienen er zelf op toe te zien !
Toegestane leeftijd t/m 13 jaar. jaar. Skelters kunnen
ingenomen als deze onjuist of niet gebruikt worden.
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 (geen muntjes).De
gezinsruimte met twee douchen is 1,00 euro inworp.
Geld wisselen kan in de receptie (zelfbediening)
Hond: Deze dient altijd aangelijnd te zijn. 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. De hond mag
receptie, het boerderij-erf en stallen niet betreden.
Mede-gasten moeten er geen hinder van ondervinden.
Geluid: Het is niet toegestaan geluidsoverlast in
welke vorm dan ook te veroorzaken. Tussen 23.00 uur
en 7.30 uur moet het stil zijn. O.a. radiogeluid en
gemotoriseerd verkeer is dan niet toegestaan.
Open vuur: Er mag alleen een vuur gemaakt worden
in overleg met de beheerder.
U kunt bij Lân en mar een houtkachel huren met hout.
B.b.q. is wel toegestaan.
Boerderij: U kunt gerust een kijkje nemen in de stal
of bij de melkrobots (zonder hond !). Het betreden van
erf en stallen geschied op eigen risico. Ouders zijn
verantwoordelijk toe te zien op ’t gedrag van de
kinderen.

Beeldmateriaal
U kunt aangeven dat u niet op foto of film wilt komen te
staan.
Haven: Er mag niet gezwommen worden of op zeil
worden gevaren in de haven. Instructies of
toegewezen ligplaatsen dienen opgevolgd te worden.
Aansprakelijkheid: Lân en mar is nooit 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. In gevallen e/o
situaties waarin dit reglement niet in voorziet, beslist
de eigenaar van.
Wij hopen dat u bij ons een prettige tijd zult hebben.
Andre en Willemke Huitema & kinderen.
Aanvullend zijn de Vekabo leveringsvoorwaarden.

