RESERVERINGS�
VOORWAARDEN
RESERVEREN
Na reservering ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail.
Voorkeur: Uiteraard houden wij zo veel mogelijk rekening met wensen, maar wij behouden ons het recht gereserveerde kampeerplaatsnummers te wijzigen mochten wij dat nodig achten. Bij verhuuraccommodaties kunt u ook een voorkeursnummer aangeven indien u dit wenst. U hoort bij aankomst of wij
aan uw voorkeur hebben kunnen voldoen.
Reserveren volgend seizoen: Vanaf 1 mei kan men weer reserveren voor het volgende jaar.
Automatische optie kamperen: Vanwege de grote vraag worden als service alle Septembermaandaanbiedingen automatisch geboekt naar het volgende
jaar. Dit doen we zodat men de eerste optie heeft om volgend jaar op dezelfde plaats terug te komen. Uiteraard is men vrij om aan te geven of men van
deze voorreservering gebruik wil maken. Men ontvangt van ons automatisch een bevestiging rond oktober. Men heeft dan nog tot november de tijd om
te laten weten of de voorreservering door mag gaan.
BETALING
De eerste aanbetaling van 50 % vindt 2 weken na reservering plaats. Het restantbedrag dient 6 weken voor aankomst betaald te zijn. Bij een boeking met
aankomst binnen 8 weken, een Hemelvaart-, een Pinksteren- of een Septembermaandaanbieding (kamperen) betaalt men het gehele bedrag ineens
binnen 2 weken na reservering. Boekingen binnen 2 weken voor aankomst dienen direct betaald te worden. Betalingen kunnen via overschrijving worden
voldaan. Van de betaling wordt geen bevestiging verzonden, het bankafschrift is het bewijs. Na het maken van een online boeking wordt ook de mogelijkheid geboden via iDeal te betalen.
TARIEVEN
Kampeertarieven: zijn inclusief gebruik zwembad, warm water, warme douches, elektra, beperkte WiFi, water en afvoer op de plaats. Kinderen t/m 2 jaar
verblijven gratis. De toeristenbelasting is exclusief (behalve bij kampeeraanbiedingen). De kampeeraanbiedingen zijn persoonsgebonden en derhalve niet
overdraagbaar. De periodes van de aanbiedingen staan vast en kunnen niet worden gewijzigd. Latere aankomst of eerder vertrek betekent geen korting
op de aanbiedingsprijs. Aankomst op een kampeerplaats is vanaf 13:00, vertrek voor 12:00. In overleg kan tegen een toeslag, op zijn vroegst een dag voor
vertrek, bij de receptie een late checkout worden aangevraagd.
Verhuuraccommodatietarieven: zijn per accommodatie en inclusief gebruik van het zwembad, gas, water, elektra, en beperkte WiFi. Handdoeken zijn
per pakket van 2 handdoeken te huur. Ook een keukendoekpakket bestaande uit een keukendoek en theedoek is te huur. De tarieven zijn exclusief de volgende verplichte kosten: toeristenbelasting, schoonmaakkosten en lakenpakketten. In plaats van het betalen van borg, tekent men vooraf een eenmalige
machtiging voor een afschrijving van maximaal € 100,00, voor als de accommodatie niet netjes is achtergelaten. Aankomst is mogelijk vanaf 15:00 en
vertrek is vóór 11:00.
Trekkershuttarieven: zijn per trekkershut en inclusief gebruik van het toiletgebouw, zwembad, beperkte WiFi, water en elektra. Linnengoed, handdoeken
en theedoeken dient men zelf mee te nemen. De tarieven zijn exclusief toeristenbelasting. Aankomst is mogelijk vanaf 14:00 en vertrek is vóór 11:00.
ANNULERINGSGARANTIE
Wij raden aan een annuleringsgarantie af te sluiten. De kosten hiervan zijn 6 % van het totaalbedrag + € 5,00 administratiekosten. Een annuleringsgarantie
kan slechts binnen 5 dagen na reservering worden afgesloten. Bij eventuele annulering handhaven wij de Recron Voorwaarden. Géén annuleringsgarantie
afgesloten betekent géén restitutie anders dan volgens de Recron Voorwaarden. Indien men wel bij ons een annuleringsgarantie heeft afgesloten, hanteren we onze annuleringsvoorwaarden welke bij de reserveringsbevestiging zijn toegevoegd.
GEDRAGSREGELS �AFHANKELIJK VAN HET GEHUURDE OBJECT�
Betaling, aanmelding en toegang:
1.
Alvorens men het terrein betreedt heeft men alle betalingen voldaan. De recreant is verplicht op de gestelde data beide termijnen betaald te
hebben. Bij het niet tijdig nakomen van de betaling zullen er bij een aanmaning administratiekosten en wettelijke rente worden berekend.
2.
Iedere recreant is verplicht zich bij aankomst te melden bij de receptie.
3.
Na aanmelding wordt het kenteken van de auto geregistreerd om de slagboom te kunnen passeren. Er kunnen maximaal 2 EIGEN kentekens
per plaats/accommodatie worden opgegeven. Toegang is echter maar met 1 auto tegelijk. (Werk)bussen mogen niet op het park geparkeerd
worden, enkel op de centrale parkeerplaats vooraan bij de entree. Het doorgeven van kentekens van auto’s die niet van de gast zelf zijn is niet
toegestaan (ook niet van bijvoorbeeld kinderen die niet op de reservering aangemeld zijn). De slagboom werkt 1 x per 30 minuten. De in- en
uitrit dient te allen tijde vrij gehouden te worden voor het doorgaand verkeer. Het passeren van de openstaande slagboom met ﬁetsen, kinderwagens, bromﬁetsen e.d. is ten strengste verboden.
4.
Tijdens het verblijf dienen alle mutaties, zoals plaatsing van extra tentjes bij kampeerplaatsen, verblijf van bezoekers en logés, verblijf van honden
(niet toegestaan in accommodaties), kampeerplaatsveranderingen e.d. direct te worden gemeld. Bezoekers en logés betalen entree en krijgen hiervoor een bewijsje. Zij parkeren de auto op het parkeerterrein bij de entree. Bezoekers kunnen geen gebruik maken van de zwemfaciliteiten. Logés wel met het aan de receptie verkregen zwempolsbandje. De huurders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun bezoekers/
logés.
5.
Het kampeermiddel dient met de rug naar en op maximaal 1 meter afstand van de heg en met het gezicht naar het veld of het pad geplaatst te
worden. Men dient het kampeermiddel zo neer te zetten dat anderen niet in hun doorgang of uitzicht gehinderd worden. Zorg dat uw plaats
en omgeving een schoon geheel is. Omheiningen (al dan niet in de vorm van een windscherm) zijn niet toegestaan.
6.
Onder de luifel van het kampeermiddel zijn tijdens het verblijf geen worteldoeken, zeilen of plastic toegestaan. Uitsluitend doorlatende tenttegels of groeidoeken. Dit om de grasmat voor de volgende kampeerder zo veel mogelijk intact te laten.
7.
Het is niet toegestaan de plaats/accommodatie (gedeeltelijk) af te bakenen met hekwerk en aan te kleden met vlaggen, spandoeken, posters,
e.d. De enige uitzondering is een afbakening onder de luifel van een kampeermiddel.

8.

9.
10.

Het is niet toegestaan het kampeermiddel elektrisch te verwarmen en bij afwezigheid dient de eurostekker uit de stroomvoorziening gehaald te worden. I.v.m. condens is het niet toegestaan om het elektrazuiltje af te dekken met plastic o.i.d. Elektra is 6 Ampère (1380 Watt).
Mocht men even teveel stroom verbruikt hebben kan men met de aardlekschakelaar op de plaats de stroom weer inschakelen (m.u.v. plaatsen 387 t/m 443, daar bevindt de schakelaar zich in de centrale kast op het veld).
Omdat bij ons de gezinsvakantie voorop staat laten wij geen alleen reizende jongeren t/m 20 jaar toe.
Op de vertrekdag dient men de kampeerplaats om uiterlijk 12:00 en de accommodatie uiterlijk om 11:00 te hebben verlaten. Zo niet, dan kunnen
extra kosten in rekening worden gebracht.

Verkeer:
1.
Automobilisten, wielrijders en voetgangers zijn verplicht zich te houden aan de bepalingen van het Wegenverkeersreglement. Een uitzondering hierop is dat voetgangers te allen tijde voorrang hebben.
2.
Gebruik de auto zo min mogelijk. De maximumsnelheid op het park is 5 km per uur, bij overtreding kan voor een bepaalde tijd de toegang
met de auto geweigerd worden. Parkeren van de auto kan op de eigen plaats of op de parkeerplaats.
3.
Het gebruik van brommers, scooters, snorﬁetsen, quads, trikes met draaiende motor is op ons park niet toegestaan. Ook elektrische steps,
oxboards en hoverboards met hulpmiddelen zoals zitjes zijn niet toegestaan. Dit vanwege het feit dat ze erg hard gaan en laag aan de
grond zijn en dan niet genoeg zichtbaar zijn voor auto’s. Deze regels gelden ook voor eventuele nieuwe uitvoeringen van bovenstaande
vervoersmiddelen. Ook is het niet toegestaan met op afstand bestuurbare auto’s e.d. op de kampeervelden en weggetjes te crossen.
De enige plaats waar dit is toegestaan is in het speelbos. Uiteraard dient men hier ook altijd rekening te houden met anderen. De directie
kan in voorkomende situaties ontheﬀing verlenen aan ouderen en mindervaliden.
Hygiëne en milieu:
1.
Iedere recreant is verplicht mee te werken aan een zo hygiënisch mogelijk gebruik van het recreatiepark, de toiletgebouwen e.d.
2.
Huisvuil kan men met een muntstuk van € 0,50 in gesloten plastic zakken bij de milieustraat in de daarvoor bestemde container deponeren. Hiervoor kan men ook een afvalkaart gebruiken welke tegen € 4,00 (voor 10 x deponeren) verkrijgbaar is bij de receptie.
3.
In de milieustraat bevinden zich ook containers voor oud ijzer, groenafval, glas en papier. Deze zijn gratis te gebruiken.
4.
De milieustraat is uitgerust met videobewaking. Dus onrechtmatig storten van afval wordt geregistreerd.
5.
Chemisch afval, koelkasten, bankstellen, vlonders, etc. dient men naar de milieustraat op het industrieterrein in Bladel te brengen.
6.
Denk om het milieu en wees zuinig met water. Laat kranen niet onnodig openstaan en laat kinderen er niet mee spelen. Het is niet
toegestaan het gazon te sproeien.
Rust:
1.
Voor niet speciﬁek genoemde tijden telt dat men geen hinder voor derden mag veroorzaken. De geluidssterkte van radio en tv mag nooit
hinderlijk zijn voor de mederecreant. Het gebruik van draagbare radio’s, boxjes of andere mechanische muziek buiten uw kampeermiddel/
accommodatie is niet toegestaan.
2.
Tussen 22:00 en 8:00 is autoverkeer verboden en is de slagboom gesloten. Bij terugkomst buiten de openingstijden van de slagboom kan
men op het parkeerterrein parkeren.
3.
Tussen 23:00 en 8:00 dient de grootst mogelijke stilte in acht genomen te worden.
4.
Tevens dient voor en door iedereen de zondagrust (incl. feestdagen) te worden gerespecteerd en mag er dan niet worden geklust.
Huisdieren:
1.
Honden en katten (maximaal 2 per kampeerplaats, niet toegestaan in accommodaties) worden alleen aangelijnd toegelaten op het terrein. De
enige plek waar honden los mogen lopen is in de hondenlosloopplaats (dus ook niet bij de plaats).
2.
Honden moeten worden uitgelaten buiten het terrein of in de hondenuitlaatplaats. Mocht de hond toch onverhoopt zijn behoefte doen
op het terrein, ruim dit dan op met een zakje/schepje en deponeer het in de vuilnisbak. Ook in de honden uitlaat-/losloopplaats en buiten
ons terrein geldt te allen tijde een opruimplicht.
3.
Het is verboden voor huisdieren in de verhuuraccommodaties, de algemene gebouwen en in- en rond de recreatievijver.
Toiletgebouwen:
1.
Uit respect voor de medekampeerders laat iedereen de toiletgebouwen schoon achter.
2.
Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene hier gebruik van maken. Laat kinderen er niet in spelen.
3.
Meld storingen en gebreken zo snel mogelijk bij de receptie.
Veiligheid:
1.
Iedere recreant wordt geacht mee te werken aan de brandveiligheid op het recreatiepark. Open (kamp)vuren, vuurkorven en tuinhaarden
zijn absoluut verboden. Barbecueën is toegestaan; zorg wel dat er altijd een emmer water in de buurt staat.
2.
In de zwembaden, bij de recreatieplas en bij de binnenspeeltuin is geen permanent toezicht aanwezig. Houd zelf zoveel mogelijk toezicht
op kleine kinderen. Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht van een volwassene bij of in de recreatieplas komen. Voor de drijﬂijn is de
diepte 1.00 meter.
3.
Het plaatsen van een kinderzwembadje op de plaats of bij de accommodatie die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits de rand van
het zwembadje maximaal 30 cm hoog is, deze enkel op de eigen plaats staat, daarbij te allen tijde een volwassene aanwezig is die toezicht houdt
op een ieder die zich in of rondom het kinderzwembadje begeeft. De recreant is in dat geval te allen tijde verantwoordelijk voor iedereen die zich
in of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in het zwembad in het bijzijn dan wel afwezigheid van de recreant gebeurt.
’s Avonds, ’s nachts en bij het verlaten van de plaats/accommodatie dient het water uit het kinderzwembadje verwijderd te worden.
4.
Trampolines en andere speeltoestellen zijn niet toegestaan op de plaats. Ze vallen dan namelijk onder het speeltoestellenbesluit omdat ze
op een openbare ruimte staan.
Overig terreingebruik:
1.
Zelfstandig snoeien, graven van geulen of aanpassingen doen aan onze eigendommen is verboden.
2.
Het te koop aanbieden van handelswaar in algemene zin is verboden.
3.
Het gebruik van drugs (in welke vorm dan ook) is ten strengste verboden op het terrein. Bezit en gebruik van drugs, ook van onder de recreant
zijn verantwoording verblijvende gasten, is op ons terrein niet toegestaan en kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben.
4.
Het nuttigen van alcoholhoudende dranken is enkel toegestaan in de horecagelegenheden, op het terras en in de zeer directe omgeving
van de plaats/accommodatie.
5.
Conform de wet is roken niet toegestaan in alle openbare gebouwen.
6.
De recreant is verplicht aanwijzingen van of namens de directie op te volgen. De directie is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm
dan ook, op haar terrein opgelopen.
Behalve deze voorwaarden zijn van toepassing de landelijk gehanteerde RECRON voorwaarden welke u bij uw reserveringsbevestiging ontvangt. Deze
liggen ook ter inzage bij de receptie. In gevallen waarin deze voorwaarden of de RECRON voorwaarden niet voorzien beslist de directie.

