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Camping De Waal

www.campingtexel.eu

Camping reglement.
 Veroorzaak geen overlast voor uw mede kampeerder en de verhuurder.
Wij doen een groot beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.
Aankomst en vertrek:
 Aankomst na 14.00 uur, bij aankomst op de camping dient u zich te melden.
 Vertrek voor 12.00 uur, soms is in overleg een andere tijd bespreekbaar.
Parkeren: Op de parkeerplaats, niet parkeren op de oprit naar de schuur (ook niet heel even !).
Water: Ga behoedzaam om met water. Verspil het niet. (Let op de kinderen!)
Stroom:
 Stroom is bij elke plaats beschikbaar en werkt op 6 AMP. Hiermee kunt u 1320 watt
verbruiken. Om overbelasting van de hoofdzekering te voorkomen is elektrische
verwarming niet toegestaan.
Honden: Alleen na overleg toegestaan. Altijd aangelijnd en uitlaten langs het fietspad.
Rust en stilte:
 Vanaf 23.00 uur stil. Radio en tv kunnen in deze rustige omgeving erg hard klinken.
Schade, veiligheid en aansprakelijkheid:
 Niet roken in en rondom de gebouwen.
 Klein vuur: alleen barbecue en kleine fakkel is toegestaan.
 Kinderen niet alleen laten spelen, hou altijd een oogje in het zeil (u bent altijd zelf
verantwoordelijk).
 Andere gebouwen dan het sanitair gebouw mag u betreden samen met de verhuurder.
 De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein door
welke oorzaak dan ook.
 De kampeerder is tegen de verhuurder aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt
door het doen of (na)laten van zichzelf, zijn gezinsleden, zijn loges of door hem toegelaten
bezoekers voor zover het gaat om schade die hun kan worden toegerekend.
 U dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen.
Privé: Gebruik van bv. de trampoline is privé gebruik van de Familie Van der Haas. Als
kampeerders deze gebruiken is dit uitsluitend voor hun eigen verantwoording.
Ongevallen hierdoor ontstaan, met als gevolg bijvoorbeeld vernieling van kleding, lichamelijk letsel
of zelfs dodelijke afloop, kunnen nooit worden verhaald op de verhuurder.
Reglement: Daar waar het reglement niet in voorziet beslist het beheer (de verhuurder).
Bij het niet naleven van dit reglement besluit de verhuurder dat de bezoekers het terrein
verlaten, zonder restitutie van de verschuldigde overnachtingkosten. Houd a.u.b. uw kinderen in
de gaten; toiletruimte, parkeerterrein en boerderij zijn geen

