REGLEMENT

JAARPLAATSEN

BETALINGEN
Bij betalingsachterstand van standgelden of
energie heeft de recreatieondernemer het
recht de toevoer van energie af te sluiten en de
toegang te weigeren tot Camping Den Blanken.
Daarnaast zal over het openstaande bedrag de
wettelijke rente in rekening worden gebracht.

aan- en bijbouwen
Voor het plaatsen van een schuurtje is
toestemming van Camping Den Blanken nodig.
Per standplaats mag één schuurtje worden
geplaatst met een afmeting van maximaal
200x250cm, een nokhoogte van 250cm en een
luifel oversteek van 70cm aan de voorzijde.
Het plaatsen van een gesloten luifel, schuttingen,
vlechtschermen, pergola’s, veranda’s, vlonders
of andere bouw op uw standplaats is niet
toegestaan.
Het plaatsen van een satelliet ontvanger dient
altijd in overleg met de directie te gebeuren.

ONDERHOUD
U dient zelf te zorgen voor een goed onderhoud
van uw standplaats en caravan.
Om beschadigingen van de leidingen te
voorkomen mag niet dieper worden gespit dan
25cm. Het graven van vijvers is niet toegestaan.
In verband met welstandseisen is het niet
toegestaan uw accommodatie aan de buitenkant
te voorzien van stickers, bordjes, vlaggen,
kerstverlichting en andere aanduidingen.

BEPLANTING EN TUINAANLEG
Aangebrachte randbeplanting mag niet
hoger zijn dan 150cm. Het aanbrengen van
standplaatsafscheidingen dient uitsluitend te
worden uitgevoerd met inheemse planten en/
of heesters, beuken -,taxus - of laurierhaag.
Beplanting zoals coniferen passen niet in de
omgeving en zijn brandgevaarlijk.
Snoeiafval dient door u te worden afgevoerd.

WINTERKLAAR MAKEN
Om bevriezing te voorkomen dient de gebruiker
van een standplaats, die is voorzien van een
watermeter met hoofdkraan en aftapkraantje,
zélf de waterleidingen af te tappen. Een goede
isolatie van uw watermeter is raadzaam. Let erop
dat u de buitenkranenen de geiser ook aftapt.
Eventuele schade aan uw en onze voorzieningen
zijn voor rekening van de recreant.
Een aantal standplaatsen heeft nog een meter
in de caravan. U bent verplicht de stand voor 1
oktober schriftelijk bij de receptie door te geven.

VERKOOP CARAVAN
Indien u uw caravan wilt verkopen met behoud
van uw standplaats is te allen tijde toestemming
vereist van de directie.

PERMANENTE BEWONING
Het is verboden om u permanent te vestigen op
Camping Den Blanken.

