CAMPINGREGELS BOERENCAMPING DE EENDRACHT TEXEL
Om uw verblijf en dat van de andere campinggasten zo plezierig mogelijk te maken, hanteren wij
onderstaande huisregels.
Kampeerplaats




In overleg wordt uw kampeerplaats bepaald.
Onder(ver)huur van een kampeerverblijf is niet toegestaan.
Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.

Parkeren





Bij aankomst en vertrek kunt u uw auto tijdelijk bij de kampeerplek zetten voor uit- en
inladen.
Parkeren kan op de daarvoor ingerichte parkeerplaatsen.
De maximum snelheid op de camping en het boerenerf is stapvoets (10 km per uur).
Het is niet toegestaan om in een auto te overnachten.

Rust op de camping




Het geluid van tv, radio en muziek mag niet buiten uw kampeermiddel hoorbaar zijn.
Houd ook rekening met uw vakantieburen als u ‘s avonds voor uw kampeermiddel zit.
Tussen 22:30 en 08:00 uur dient het stil en rustig te zijn.

Aansprakelijkheid



Boerderijcamping De Eendracht is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal
van uw eigendommen.
De camping is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, ongevallen, het verlies van
voorwerpen of andere onregelmatigheden door het gebruik van de camping(faciliteiten).

Respect



Ga respectvol met de andere campinggasten om.
Agressie, discriminatie, drugs en overmatig drankmisbruik betekent onmiddellijk vertrekken.
De reeds betaalde huur wordt niet terugbetaald.

Afval



Deponeer uw huishoudafval in de daarvoor bestemde containers.
Het is niet toegestaan afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.



Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater kan bij het chemische
afstortpunt aan de buitenzijde van het sanitairgebouw.

Sanitair en algemene voorzieningen







Het sanitair wordt dagelijks (indien nodig meerdere malen) door ons schoongemaakt.
Wij vragen u om het sanitair na gebruik netjes achter te laten.
Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassene gebruik te maken van het
sanitair.
Wilt u geen doekjes, tampons en ander materiaal doorspoelen in het toilet?
Meld het ons als er een defect of storing in toiletgebouw is.
Het is verboden te roken in het sanitairgebouw.

Algemeen






In verband met rust in de stallen en gevaar door landbouwmachines, is het niet toegestaan
om zonder begeleiding van de eigenaren het (boeren)bedrijf te betreden.
Wij eten tussen 12:30 en 13:30 en 18:00 en 19:00 en zijn dan alleen voor noodgevallen
beschikbaar.
Bij brandgevaar kan een BBQ-verbod gelden.
Partytenten, windschermen en afrasteringen zijn niet toegestaan op de camping.
Plastic grond/onderzeil is niet toegestaan; alleen luchtdoorlatend campingtapijt.

Tenslotte: in de gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de campingeigenaar!

