Huishoudelijk reglement terraschalet / blokhuis
Om de vakantie van alle huurders zo prettig
mogelijk te laten verlopen, zijn de volgende regels
van toepassing.
Betalingscondities: U betaald 60% vooraf, de
resterende 40% betaald u bij aankomst
(contant/pin). 100% vragen wij bij reserveringen
geplaatst binnen 1 maand voor ingangsdatum.
Algemene 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%

Deze bepalingen zijn ook van toepassing op alle
Covid-19 gerelateerde annuleringen.
Aankomst: vanaf 15:00 uur Het kan zijn dat er
vooraf een borg betaald moet worden.
Vertrek: voor 10:30 uur. De sleutel kunt u in het
stroompunt laten naast de schuifpui.
bijzonderheden, vermissing of schade dient u
minimaaal een dag voor vertrek te melden.
Verlaat het huisje opgeruimd, aangeveegd met
de ramen dicht, koelkast en kachel uit. Glaswerk
en keukeninventaris moet schoon in de kasten
staan. Huisvuil/glas/papier kunt u naar de
daarvoor bestemde containers brengen bij het
toiletgebouw.
Inventaris: vind u bij aankomst
onregelmatigheden ? Vermeld dit direct op de
receptie .Wij verzoeken u zorgvuldig met het
gehuurde om te gaan.
Bedlinnen, handdoeken en theedoeken ed. kunt
u zelf mee nemen of huren.
Parkeren: Op uw plaats is maximaal 1 voertuig
toegestaan. Overige voertuigen dienen op het
parkeerterrein geparkeerd te worden. Het is niet
toegestaan voertuigen te parkeren op
(toegangs)wegen en/of op andere (lege) plaatsen.
Geluid en orde: Het is niet toegestaan
geluidsoverlast in welke vorm dan ook te
veroorzaken. Tussen 23:00 uur en 07:30 uur moet
het stil zijn. Gemotoriseerd verkeer is dan niet
toegestaan

Open vuur behalve bbq, is dit bij de
accommodatie niet toegestaan. Wel kan een
houtkachel met hout gehuurd worden van de
camping zelf. Dit kan alleen als deze geen
(rook)overlast verzaakt aan andere gasten en
geen brandplekken in het gras veroorzaakt.
Groep: Als er meer personen in het
vakantieverblijf verblijven dan waarvoor geboekt
of betaald is, dient u dit altijd vooraf te melden.
De huisjes zijn niet bedoeld om als “leefruimte”
te gebruikt te worden voor een meegereisde
groep of gezelschap.
Ongewenst gedrag. Dit kan leiden tot
verwijdering van de camping en het beëindigen
van de overeenkomst.
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.
Boerderij: U kunt gerust een kijkje nemen in de
stal of bij het melken. Het betreden van erf en
stallen, het gebruik van faciliteiten geschiedt op
eigen risico.
Wifi: wegens beperkte bandbreedte kunnen
grote bestanden niet gedownload worden. Het is
een service, bij een defect kunt u geen rechten
claimen. Repeaters mag u niet gebruiken.
Stroom is voor huishoudelijk gebruik. Niet voor
het opladen van elektrische auto’s, boten en
accu’s.
Aansprakelijkheid. Camping Lân en mar
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
diefstal, letsel aan persoon of dier en/of
beschadiging van zich op het terrein van de
camping bevindende eigendommen van derden.
Aanvullend hanteren wij: Vekabo
leveringsvoorwaarden
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien,
beslissen wij. Wij wensen wij u een prettig en
aangenaam verblijf toe.
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