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1 Meldt u direct bij aankomst bij de
receptie; ook uw logé's.

2 Ten behoeve van de rust en veilig-
heid is het beslist vereist, dat u het
autoverkeer zoveel mogelijk beperkt.
Voor het hele terrein geldt een max.
snelheid van 5 km. (stapvoets)
Parkeer uw auto alléén op uw eigen
plaats. Een nog lege plaats kan gere-
serveerd zijn en dus elk moment
worden geclaimd.

3 Dagbezoek (max. 2 volwassene per
dag) is beperkt toegestaan. Registreer
uw bezoek 3 tot 1 dag van tevoren
bij de receptie. Kosten € 3,- per per-
soon. Op drukke dagen behouden wij
het recht om dagbezoek te weigeren.
Dit om de verblijfsgasten voldoende
bewegingsvrijheid te blijven bieden.

4 U wordt verzocht er mede op toe te
zien dat terrein, gebouwen, zwem-
baden en inventaris niet beschadigd
of bevuild worden. Op het terras bij
het zwembad en in de speeltuin zijn
fietsen en skelters niet toegestaan.
Ook voetballen is daar verboden.

5 Graven op het terrein is onder géén
voorwaarde toegestaan; ook niet bij
wateroverlast. Raadpleeg bij nood-
situaties de directie. Max. 1 bijzettent
max. 4m2 is toegestaan voor uw
(klein) kinderen, terwijl partytenten
in z’n geheel niet zijn toegestaan.

6 Afvalwater opvangen en afvoeren
naar de stortplaats chemisch toilet.

7 Het stoken van open vuur is verboden.

8 Grondzeilen welke niet grasdoorla-
tend zijn, zijn niet toegestaan.

9 Voor het gebruik van de barbecue is
altijd (opnieuw) toestemming nodig
van de directie. Registratie loopt via
de receptie. Bij toestemming gelden
de volgende voorwaarden:

     - Rookontwikkeling beperken.
   - Zorg voor een vaste ondergrond.
     Bij de vuilcontainers kunt u tegels

halen waarop u de barbecue kunt
plaatsen. De tegel(s) na gebruik
graag weer terug leggen s.v.p.

   - Bij de barbecue dient een emmer
water te staan.  

10 Absolute nachtrust tussen
23.00 en 07.00 uur.

11 Tussen 22.30 en 08.00 uur geldt een
algemeen verkeersverbod en is de
slagboom gesloten.

12 Honden zijn over het gehele terrein en
in alle periode’s niet toegestaan.
Honden van (dag) bezoek worden
tevens niet toegelaten.

13 Elektrische verwarming is niet
toegestaan. Opnieuw inschakelen
alleen tussen 08:00 uur en 22:00 na
overbelasting.

14 U dient er rekening mee te houden,
dat op de dag van uw vertrek uw
plaats vanaf 12.00 uur opnieuw
gereserveerd kan zijn. Vertrektijden
na 12.00 uur alléén in overleg met
de receptie. 

15 In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist
de directie.
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