Hartelijk welkom op Camperpark Strand Horst
Belangrijke informatie over het camperpark en de spelregels hier.

Alleen mensen die hier overnachten mogen het terrein betreden!!
Uw bezoekers moeten aangemeld worden en wilt u hen bij de slagboom opvangen a.u.b..

Aankomst- en vertrektijd is 12.00 uur. Afwijken hiervan alleen in overleg!
Na 19.00 uur kom ik op het terrein naar u toe om u in te schrijven en om af te rekenen,
indien nodig kunt u ook aan huis komen tussen 18.00 en 19.00 uur.
Omdat wij geen 24/7 receptieuren hebben dient u hier a.u.b. rekening mee te houden.

De standplaats is tussen de paaltjes en tegels, als er spullen liggen is de plaats reeds
bezet. Er is 1 stroomaansluiting per plaats en het gebruik van elektrische verwarming is
niet toegestaan.
Op dit Camperpark is de standplaats beperkt, mocht u meer ruimte nodig hebben dan mag
dat in overleg en zal ik hiervoor een extra vergoeding vragen.

De WLan netwerknaam is SCH CAM 1 en het wachtwoord is surfcampinghorst
Het wifinetwerk is alleen bereikbaar in de buurt van de woonhuis.
Wegens de zeer geringe capaciteit beperkt uzelf bij het gebruik en ga geen filmpjes of tv
kijken, social media, e.d.

Tussen 23:00 en 7:00 uur geldt hier de nachtrust, maar ook overdag moet u rekening
houden met anderen en als u vroeg wilt vertrekken blijf dan vooraan op het camperpark,
zodat uw vertrek zo min mogelijk stoort.
Op- en afritten altijd vrijhouden, een maximum snelheid van 5 km aanhouden en beperk
het gebruik van motorvoertuigen tot het strikt noodzakelijke.

Uw hond is hier welkom maar altijd aan de lijn en onder uw controle.
Zie infobord waar u wel de hond mag los laten.
U ruimt de uitwerpselen of rommel van uw hond op.
U voorkomt dat uw hond anderen angstige momenten of overlast bezorgt.

Uw kind(eren) mogen zonder extra kosten van de speeltoestellen gebruik maken.
U begeleidt zelf uw kind(eren) bij het veilige gebruik van de speeltoestellen en blijft ten
allen tijde zelf verantwoordelijk voor hen.
U vertelt uw kind(eren), waar afval en snoeppapiertjes horen, dat toilet- en doucheruimtes
geen speelruimtes zijn, dat skelters geen botsauto’s zijn, deze niet voorbij de slagboom
mogen en na gebruik onder het afdak teruggezet moeten worden.
Alle speeltoestellen moeten met alle andere kinderen gedeeld worden.

Auto’s, campers, caravan e.d. wassen is niet toegestaan.
Schuren, gebouwen en/of andere materialen en spullen mogen niet betreden of gebruikt
worden zonder dat eerst aan mij te vragen.
Extra auto’s van uzelf of van eventuele bezoekers parkeren bij de ingang.

Alleen huisafval wat verbruikt word tijdens uw verblijf hier mag hier in de vuilniscontainer,
grofvuil moet uzelf afvoeren.
Afvalwater hoort in het riool en koude as van BBQ in de afvalbak en niet onder de struiken
op het terrein!!
Voorkom brandplekken op het gras van BBQ’s, gebruik de tegels die overal langs de kant
liggen en zet ze na gebruik terug A.U.B.!!
Bij vertrek controleert u a.u.b. of er geen haringen, stenen, tegels, BBQ-rekjes e.d. zaken
zijn blijven liggen in het gras. De grasmaaier kan ze niet opeten!!

Als er zaken niet op orde zijn, een vies of kapot toilet of douche, overlast van welke aard
dan ook, laat het mij weten zodat ik er direct wat aan kan doen.
Ik ben blij met kampeerders die zich hier thuis voelen en daarom regelmatig terug komen,
maar voorkom dat anderen en mijzelf u liever zien gaan dan komen.

Alvast bedankt namens de andere gasten en mijzelf.
De eigenaar
Andries Kuiper

