
Het regelement voor alle campinggasten in het kort: 
-Alleen tussen 1 april en 31 oktober zijn er overnachtingen mogelijk. 
-Iedereen die op de camping overnacht dient dit vooraf te melden bij de receptie. 
-Alleen gezinnen en koppels worden aangenomen. 
-Een dag voordat u weer naar huis vertrekt voldoet u alle openstaande rekeningen. Anders betaalt u een dag extra. 
-De slagboom is tussen 8.00 en 23.30 uur te openen met een toegangspas (€ 50 borg contant). 
-De auto mag op uw eigen plaats of op de parking achter de schuur, nooit op een andere plaats. 
-Er mag en kan 1 auto per plaats. Ook bij het wisselen of logés. Rijdt uw eigen auto buiten, zodat hun auto binnen kan.         
-Op de camping worden geen busjes of bestelwagens toegelaten, ook al gebruikt u deze als gewone personenauto.                                                                                                                
-Op de camping rijdt u stapvoets!! Dit geldt ook voor fietsers, brommobielen enz.   
-Uw hond of honden zijn van harte welkom mits ze zijn aangelijnd, ook op uw plaats zelf. Loopt uw hond los,  
     dan krijgt u een waarschuwing.                                                                                                             
-Ongelukjes van de hond ruimt u natuurlijk onmiddellijk op. Uitlaten doet u ruim buiten het terrein, niet om het hoekje. 
-Geluid van radio, tv enz. wordt beperkt tot uw eigen plaats en tussen 23.30 en 07.00 uur is het stil op de camping. 
-Er wordt niet gegraven rondom uw caravan of tent. En er wordt niets bevestigd aan, of geplaatst tegen de beplanting! 
-Barbecue mag, maar de onderkant minimaal 40 cm van de grond. Houd water of zand bij de hand. 
-Zwembadjes, poedelbadjes zijn niet toegestaan. 
-Elektriciteit is 6 A, of 1320 W.  Gaat u hierover, dan springt de zekering. Wij moeten deze dan weer goed komen zetten. 
-Huisvuil, glas, plastic en papier in de daarvoor bestemde containers. Batterijen levert u in bij de receptie. 
-Voor de douches heeft u munten nodig, voor de wasmachines en drogers weer andere munten. Bij de receptie te koop. 
-Naast de receptie hangt een brievenbus voor de uitgaande post.  
-Wij zijn geen pakjescentrale! Dus wij ontvangen geen pakketjes voor u. 
-De toiletgebouwen worden na elkaar schoongemaakt met de cleaner tussen 13.00 en 15.00 uur.  
-Op de camping houdt u de bal vast!! Op het voetbalveld kunt u voetballen. Op het volleybalveld volleyballen. 
- Vliegeren, of met een drone, doet u buiten de camping!! Het komt niet altijd gecontroleerd naar beneden. 
-Kleine kinderen begeleidt u naar het toiletgebouw en douche. 
-Activiteiten op de camping worden vermeld bij het hoofdtoiletgebouw. 
-Aankomst op de camping in het hoogseizoen is na 13.30 uur. Vertrekken is voor 11.30 uur. Komt u te vroeg, of vertrekt u te 
laat, dan betaalt u een volledige dag extra. In het voor- en naseizoen is de aankomst tussen 9:30 uur en 11:30 uur. 
Na overleg met ons is het soms mogelijk om later te arriveren of langer te blijven, dit kost dan € 5 extra. 
-U betaalt altijd wat u gereserveerd heeft. De volle periode, het volledige bedrag. Ook al vertrekt u eerder, komt u later of 
       wordt u weggestuurd. 
-Staat uw caravan langer dan 3 weken op een plaats, dan dient u het gras rondom uw caravan kort te houden en in de 
       voortent mag geen zeil o.i.d. leggen. U mag wel vlonders of 1 laag earotec leggen. 

De eigenaar heeft altijd het laatste woord. 
Op onze camping geldt, een keer waarschuwen, geen probleem. Twee keer waarschuwen is opletten.  
De derde waarschuwing is direct vertrekken! Zonder teruggave van geld. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen, ongelukken, schade, verlies of diefstal op de camping. 

Het volledige regelement kunt u lezen bij de receptie of het hoofdtoiletgebouw. 
Wij werken volgens de Recron voorwaarden.  www.recron.nl 
-Arts tijdens kantooruren 0117-391366.   Huisarts de Meijer. Badhuisweg 42, 4506 BC  Cadzand. 

-Arts buiten kantooruren 0115-643000.    Huisartsenpost. P. van Genklaan 6, 4501 AJ  Oostburg. 

-Dierenarts 0117-454484.    Groepspraktijk Noordwal 81 Oostburg of Dorpstraat 133 Breskens. 

-Dierenarts 0117-301388.    Groepspraktijk  Minnepoortstraat 14, IJzendijke.   

-Brand of spoedgevallen bel 112 en meld het ons ook even. 

Hartelijk welkom op onze camping.  
Fijn dat u samen met ons van dit mooie stukje Nederland wilt genieten.  

West Zeeuws-Vlaanderen heeft zoveel te bieden. De rust, de ruimte en de mooie omgeving.  
Natuurlijk komt u ook voor ons brede strand dat al een paar keer uitgeroepen is tot het  

schoonste strand van Nederland. En de haaientanden moet u niet vergeten. 
Wij zullen ons uiterste best doen het u zo aangenaam mogelijk te maken op onze camping. 

Veel kampeerplezier. 
 Freddy, Marion en Simone de Winter 

 

De camping is geopend van 1 april tot 31 oktober. 

Openingstijden receptie: 
      Voor- en naseizoen           Maandag t/m vrijdag 09.30 – 11.30 uur  
                                                     Zaterdag           09:30 -  17:30 uur 

                                                     Zondag                  Gesloten 
      Hoogseizoen                     Maandag t/m zaterdag  09.00 – 20.00 uur 
                                                      Zondag                10.00 --12.00 uur 

Gesloten tussen 18.00 en 18.30 uur, dan eten wij!! 
  

         Heeft u ons toch dringend nodig buiten de openingstijden? Bel dan 0031-117-391497. 


