Honden op Camping Den Blanken
Als u komt kamperen op Camping Den
Blanken is uw trouwe viervoeter van harte
welkom.
De bossen in de omgeving lenen zich
uitstekend voor urenlange wandelingen
met de hond. Ga bĳvoorbeeld eens naar
De Needse Berg (Neede), de Westervlier
(Diepenheim), de Lebbenbrugge (Borculo) of
de Lochemse Berg (Lochem).
Maar ook direct naast de camping, langs de
mooie Schipbeek, kunt u heerlĳk wandelen
met de hond.

Om ervoor te zorgen dat uw verblĳf samen
met uw huisdier zorgeloos verloopt, gelden
op de camping de volgende regels met
betrekking tot huisdieren:
•
•
•
•

•

Per kampeerplaats zĳn maximaal twee
honden toegestaan.
Honden van uw bezoekers zĳn niet
toegestaan.
Honden zĳn niet toegestaan in de
toiletgebouwen, de speeltuinen, het
zwembad of de ligweide.
Houd uw hond(en) kort aangelĳnd op uw
kampeerplek. Uw hond mag niet los over het
terrein lopen en alleen personen ouder dan
12 jaar mogen met de aangelĳnde hond over
het terrein wandelen.
Het is niet toegestaan om te wandelen in de
weilanden van de agrariërs.

Uitlaten
•
Er zĳn geen hondentoiletten op het terrein.
Daarom verzoeken wĳ u om uw hond
buiten de toegangspoort uit te laten. In
de directe omgeving kan dit langs de
Diepenheimseweg, de Schipbeek of de
Elsbeek. Uw hond moet ook hier aangelĳnd
zĳn/blĳven.
•
Houd er rekening mee dat u de uitwerpselen
van uw hond – binnen én buiten het terrein
– direct moet opruimen. Het is verplicht om
een schepje en/of zakje bĳ u te dragen als u
uw hond uitlaat.
•
Deponeer de uitwerpselen niet in de
groene afvalbakken op het terrein, maar
in de grote afvalcontainer in de milieustraat
om stankoverlast te voorkomen.

TIP

Bezoek de hondenspeeltuin in Neede.
Adres: Koeweidendĳk in Neede
Openingstĳden:
Elke zondag van 13:00 uur tot 14:00 uur
voor kleine honden
Elke zondag van 14:00 uur tot 16:00 uur
voor grote honden.
Entree: € 3,oo per hond

