Graag wijzen we u op het volgende:
- Prijzen worden berekend per nacht.
- Graag ontvangen wij van u een aanbetaling zoals vermeld op de bevestiging. De tweede betaling kan eventueel
ook voordien worden overgemaakt. We hebben geen pin-mogelijkheid.
- U heeft bij ons geen mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten; we raden deze wel aan. Bij
annuleringen valt uw boeking, onder de Vekabo-voorwaarden.
- Met het akkoord gaan van de reservering gaat u akkoord met onze privacyverklaring, de algemene- en de
Vekabovoorwaarden.
- Onze camping valt ook onder de controle van ACSI Kleine Campings en de ANWB.
- In het hoogseizoen kunt u vanaf 13.30 uur beschikken over een kampeerplaats (voor de accommodaties geldt een
vaste tijd: vanaf 14.30 uur) , vertrektijden zijn tot 11.00 uur. Het is voor ons prettig om te weten hoe laat u aankomt, graag horen we een indicatie daarvan.
- De kampeerplaatsen, de Lodge en het Chalet dient u schoon achter te laten.
- Onze ruimten zijn rookvrij.
- U kunt als kampeerder geen huisdieren meebrengen.
- Bij normaal gebruik zijn de watervoorzieningen, koelkast en de (losse) centrifuge inbegrepen.
- Voor het behoud van het gras, zijn grondplastic in voortent en worteldoek op groen gras niet toegestaan. Mocht
het onverhoopt heel nat zijn dan hebben wij voor u pallets te leen.
- Bezoek en logés zijn welkom. Graag voordien aanmelden eventuele kosten worden direct afgehandeld.
- Fietsen zijn bij ons te huur, voor informatie en aanvragen kunt u ons een bericht doen.
- Er is geen plaatsbepaling, wel kunt u uw voorkeur bij “opmerkingen” aangeven zodat wij daar rekening mee
kunnen houden bij de planning.
- U kampeert op een boerderij in bedrijf, waar ook landbouwwerktuigen rijden. Wilt u daar s.vp. rekening mee
houden? Tevens verzoeken wij u niet buiten de paden het land op te gaan. Hier staan, hoe klein ook, onze
landbouwgewassen.

