Informatie en regels minicamping De Heuvel
Van alle gasten wordt verwacht dat ze dit hebben gelezen en zich aan de gestelde regels houden.
Tijd van aankomst: vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur.
Tijd van vertrek: uiterlijk 11:00 uur. (Vraag naar de mogelijkheden indien u langer wilt blijven)
Vanaf 22:00 uur is het rustig op de camping. Wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
Het aantal gereserveerde dagen staat vast. Er vindt geen restitutie plaats indien u eerder vertrekt of
tussendoor naar huis gaat.
Met betrekking tot het verblijf van honden:
- U kunt uw hond meenemen mits deze geen overlast veroorzaakt.
- U dient uw hond aangelijnd te houden.
- U dient uw hond buiten het terrein uit te laten en uitwerpselen op te ruimen.
- Uw hond is niet toegestaan in het speeltuintje, toiletgebouw en de grote schuur.
Roken is uitsluitend toegestaan op uw eigen kampeerplaats.
Het is noodzakelijk om afval goed te scheiden. Bij de camping hebben we een kleine milieustraat
waar u plastic, blik, glas, papier en restafval kwijt kunt. Etensresten en luiers alleen verpakt in de
restcontainer gooien alstublieft! De hete kolen van de BBQ kunnen in de groene stalen emmer. Wij
vragen hiervoor uw medewerking! Groot afval kunt u brengen naar de milieustraat in Zierikzee:
Deltastraat 37. Tel: +31 111 410081. Geopend van ma.-vrij 07:30-12:30 uur en 13:00-16:00 uur, za.
09:00-15:00 uur.
Het is niet toegestaan hygiënische doekjes en/of maandverband door het toilet te spoelen. Dan
ontstaat er een verstopping in de afvoer met vergaande gevolgen.
Kinderen onder 18 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene verblijven op de
camping.
Het campingveld is autovrij. U kunt uw auto uit en inladen op uw campingplaats en daarna parkeren
op één van de parkeerplaatsen.
U betreedt het campingterrein op eigen risico. De campingeigenaar is niet verantwoordelijk voor
schade en/of diefstal van eigendommen van gasten/bezoekers.

Belangrijke telefoonnummers:

Regels i.v.m. het coronavirus:

Tel. Dokter/Apotheek:
Tel.HAP:
Adres dokter en HAP:
Tel. Tandarts:
Nooddienst:
Ons tel.:

0111- 413965
- ga naar huis als u klachten heeft
0900-1585
- hoest/nies in uw elleboog en was uw handen
Borrendamme 10, Zierikzee - houdt 1,5 meter afstand tot andere gasten
0111-416066
112
06-27841807

Wifinaam:

DeHeuvel7

wachtwoord: Camping19

