Campingregels:
Ons kampeer seizoen is van 1 april tot 31 Oktober
 U dient alleen gebruik te maken voor u genummerde kampeerplaats
 Om het gras groen te houden dient u uitsluitend open structuur grondmat te gebruiken zonder
onderfolie
 De elektrische aansluiting is 6 ampère (Max 1350 watt)
 Toiletemmers/chemische toiletten dienen te worden geledigd in de daarvoor aangewezen
plaats,ook u afvalwater kan u hier ledigen
 Gelieve het toiletgebouw netjes te houden en kinderen onder de 6 jaar met begeleiding naar het
toilet wasgelegenheid of douche laten gaan.
 Voor douchen kunt u een € 0.50 muntstuk gebruiken en voor warm was/afwaswater een € 0.20
muntstuk.
 Geen sleuven of putjes graven geen open vuur
 Gelieve het afval te scheiden restafval kan in een afvalzak, papier in de papier kliko,GFT afval in de
bruine Kliko, plastic en glas mag u zelf afvoeren in de daarvoor bestemde containers in het dorp
B.V. bij de supermarkten
 Huisdieren toegestaan honden uitsluitend aangelijnd en honden uitlaten buiten de Camping, en wij
verzoeken u vriendelijk dat ze geen hinder veroorzaken voor u mede kampeerders
 Kinderen spelen op eigen risico op het terrein en de speeltoestellen
 Gebouwen installaties en beplanting te ontzien van vernielingen
 Voor bezoekers gelden speciale tarieven,bezoekers dienen altijd aangemeld te worden en wij
houden de verblijvende campinggast hiervoor verantwoordelijk
 Afrekenen uitsluitend a contant en graag de avond voor vertrek.
 AANSPRAKELIJKHEID:
 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vernieling beschadiging vermissing en dergelijke van
zich op onze mini Camping bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier.
 van de huiseigenaren verwachten wij dat als zij hun huisje verhuren dit doorgeven aan de
beheerders.(" 06-15497334 ook voor noodgevallen" of Camping-Boschlust@live.nl )
 vanaf 23.00 u tot 8.oo u dient lawaai vermeden te worden.
 Zorg dat mede kampeerders geen overlast van u ondervinden.
 hierbij wensen wij u een prettig verblijf op de Camping.
Met vriendelijk groet
Beheerders Camping Boschlust.

