REGLEMENT

Fĳne vakantie!

RECRON VOORWAARDEN
Op Camping Den Blanken zĳn de RECRON
voorwaarden van toepassing. Deze kunt u inzien
bĳ de receptie.

Gasten zĳn zelf aansprakelĳk voor schade
die zĳ toebrengen aan eigendommen van
Camping Den Blanken. Schade of diefstal van
uw eigendommen of die van uw gasten zĳn
voor uw eigen verantwoordelĳkheid. Camping
Den Blanken aanvaart hiervoor geen enkele
aansprakelĳkheid, mits aangetoond kan worden
dat de schade of diefstal is ontstaan door
nalatigheid van Camping Den Blanken. Het is
niet toegestaan om zonder toestemming de
kampeerpercelen van andere gasten te betreden.

Het is niet toegestaan plastic onder uw
kampeermiddel te gebruiken. Gebruik alleen
luchtdoorlatend tapĳt.

U dient het terrein en de gebouwen schoon
te houden en niet te beschadigen.
Laat toiletten en douches altĳd netjes en
schoon achter.
Kinderen jonger dan 8 jaar mogen alleen
onder begeleiding van een ouder/verzorger
gebruik maken van het toilet of de douche.
Huisdieren zĳn niet toegestaan in de
(sanitair)gebouwen.
In de gebouwen is roken verboden.
Wĳ verzoeken u niet langer dan strikt
noodzakelĳk in de sanitairgebouwen te
blĳven.

•
•
•

BEZOEK

SPORT EN SPEL

Uw bezoek dient zich bĳ aankomst te melden
bĳ de receptie. De tarieven voor dagbezoekers
staan aangegeven bĳ de receptie. Logés moeten vooraf aangemeld en ingeschreven worden
en betalen hiervoor het overnachtingstarief.

Voetballen is uitsluitend toegestaan op het
sportveld. Bĳ andere sport- en spelactiviteiten
mogen andere gasten geen hinder ondervinden.
De tennisbaan (inclusief rackets en ballen)
kunt u reserveren bĳ de receptie. Alle sport- en
spelactiviteiten zĳn op eigen risico.

RUST
ZWEMBAD
Lawaai dient zoveel mogelĳk vermeden te
worden. Tussen 22:00 en 08:00 uur geldt de
avondrust. Radio, tv en andere geluidsveroorzakers mogen buiten het kampeermiddel niet
hoorbaar zĳn. Camping Den Blanken behoudt het
recht om bĳ geluidsoverlast streng op te treden.

VERKEER EN SLAGBOOMPASJE
AANSPRAKELIJKHEID

•

•

Welkom op Camping Den Blanken! Wĳ gaan
er alles aan doen om u een onvergetelĳke
vakantie te bezorgen. Om ervoor te zorgen
dat zowel u als uw mede-gasten een
heerlĳke tĳd tegemoet gaan, hebben wĳ een
aantal regels opgesteld.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan
kunt u terecht bĳ onze receptionisten.

ONDERTAPIJT

•

Beste gast,

Wĳ verzoeken u vriendelĳk om u aan het
reglement te houden en behouden ons
het recht om - indien u óf uw bezoekers
hier niet aan voldoen - u van het terrein te
verwĳderen, de toegang te ontzeggen c.q de
huurovereenkomst te beëindigen.

HYGIENE

•

•
•

•

U mag, naast uw kampeermiddel, één
motorvoertuig parkeren. De maximum
snelheid op het terrein is stapvoets. Wĳ
verzoeken u om alleen in uiterste noodzaak
over het terrein te rĳden.
Bezoekers parkeren de auto of motor op het
parkeerterrein buiten de slagboom.
Uw slagboompasje is voor u persoonlĳk.
Zonder toestemming van de directie is het
niet toegestaan om deze aan derden af te
staan.
Tussen 22:00 en 08:00 uur is het niet
toegestaan om over het terrein te rĳden.

Ons zwembad is niet dieper dan 1.20 meter.
Het zwembad wordt volgens voorschriften
behandeld; d.w.z. geﬁlterd, gechloreerd en
dagelĳks gecontroleerd op de desinfecterende
werking van het water.
Tussen 21.00 en 10.00 uur is het zwembad
gesloten.
Het zwembad is (tĳdens de openingstĳden) gratis
toegankelĳk voor gasten onder de volgende
voorwaarden:
•
voor het gebruik van het zwembad bent u
verplicht eerst te douchen
•
u dient gepaste badkleding te dragen
•
duiken is niet toegestaan
•
het meenemen van glas (ﬂessen) en
aardewerk is niet toegestaan
•
gebruik van het zwembad is op eigen risico

VERWARMEN
Elektrische kachels zĳn niet toegestaan.

RECEPTIE

Camping Den Blanken is gerechtigd u voor
eventuele toegebrachte schade of vervuiling
aansprakelĳk te stellen.

DRUGS

AUTO WASSEN

Het gebruik en verhandelen van (soft)drugs in
welke vorm dan ook is niet toegestaan op het
terrein. Indien dit verbod wordt overtreden,
zullen wĳ onmiddellĳk de overeenkomst met u
beëindigen.

Het is niet toegestaan om uw auto te wassen op
het terrein van Camping Den Blanken.

PARTYTENTEN
Partytenten zĳn niet toegestaan.

HUISDIEREN
Zie: het huisdierenreglement - verkrĳgbaar bĳ de
receptie en op www.campingdenblanken.nl.

VUURKORVEN EN BARBECUE
•
•
•
•

•

Fakkels en het stoken van open vuur zĳn
ten strengste verboden.
Een vuurkorf is niet toegestaan.
Wees uitermate voorzichtig met brandende
sigaretten of lucifers. Gooi deze niet zomaar
weg.
Het aanleggen van barbecues in de vorm
van smeulend vuur is toegestaan, mits uw
medekampeerders hier geen hinder van
ondervinden. Zorg altĳd voor een emmer
water bĳ de hand.
U bent zelf verantwoordelĳk voor deugdelĳk
blusmateriaal in uw kampeermiddel.

Bel bĳ calamiteiten: 0547-351 353

GAS
Gasﬂessen zĳn bĳ de receptie verkrĳgbaar.
U dient deze direct af te rekenen. Het vullen
van gasﬂessen met LPG is levensgevaarlĳk en
dus ten strengste verboden.

In de receptie vindt u ook de kiosk, EHBO en AED.
Er is een bescheiden maar doordacht
assortiment voor de kampeerder. Brood van de
warme bakker is alleen op bestelling verkrĳgbaar.
U kunt uw bestelling plaatsen bĳ onze
receptionisten of via de Camping Den Blankenapp. Verder kunt u bĳ de receptie terecht voor
informatie, kranten en ﬁets- en wandelroutes.
De actuele openingstĳden staan aangeven op de
deur van de receptie.

CONTACTGEGEVENS
Camping Den Blanken
Diepenheimseweg 44
7161 LW Neede
0547-351353
www.campingdenblanken.nl
info@campingdenblanken.nl
Bĳ calamiteiten: 0547 - 351 353

VUILNIS
Verspreid over het terrein staan kleine
prullenbakken. Deze zĳn alleen bestemd voor
klein afval (papiertjes / blikjes) en dus niét voor
huishoudelĳk afval.
Huishoudelĳk afval kunt u in een dichte
vuilniszak deponeren in de daarvoor
bestemde containers in de milieustraat op
de parkeerplaats aan de kant van de weg.
Hier vindt u ook een papier-, glas-, kleding- en
groencontainer. In de groencontainer mogen
geen vuilniszakken gedeponeerd worden.

TIP
Heeft u onze app al gedownload?
In de app vindt u alle informatie die
u nodig heeft tĳdens uw vakantie
op Camping Den Blanken. Actuele
openingstĳden, activiteiten of het
laatste nieuws: u leest het allemaal in
de app!

