Algemene voorwaarden 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)
Tussen 23:00 en 07.00 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 recreatieruimte.
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 kampeerplaats 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.
Bezoek dient zich te melden bij de receptie; € 1,50 p.p.
Wij vragen u zuinig en verantwoord met water en energie om te gaan.
Met betrekking tot annuleren:
- Tot 3 maanden voor aankomst, kunt u kosteloos annuleren.
- Wanneer u annuleert vanaf 2 tot 3 maanden voor aankomst bent u 50% van de prijs verschuldigd.
- Bij annulering vanaf 1 tot 2 maanden voor aankomst bent u 75% van de prijs verschuldigd.
- Bij annulering binnen 1 maand voor aankomst bent u 90% van de prijs verschuldigd.
- Bij annulering of niet verschijnen op de aankomst datum bent u 100% van de prijs verschuldigd.
De annuleringskosten kunt u zelf terug vragen via uw eigen annuleringsverzekering, indien u dit heeft afgesloten. Uw
accommodatie is pas geannuleerd, wanneer u hiervan van ons schriftelijk een bevestiging heeft ontvangen.
Wij vragen u m.b.t. het coronavirus u te houden aan de geldende regels van het RIVM.
Het gebruik van elektrische kachels o.i.d. is niet toegestaan.
De maximum snelheid op het terrein is 5 km/u. LET OP spelende kinderen.
Om schade aan kampeermiddelen en gebouwen te voorkomen, mag er op de camping niet gevoetbald worden
behalve op het voetbalveld.
Op diverse plaatsen zijn beveiligingscamera’s geplaatst voor uw en onze veiligheid.
Het plaatsen van een kinderzwembadje op de gehuurde kampeerplaats mag alleen in overleg met de
campingeigenaar. Hierbij geldt te allen tijde dat er een volwassene aanwezig is die toezicht houdt op een ieder die
zich in of rondom het kinderzwembadje begeeft. Degene die het badje geplaatst heeft is te allen tijde
verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in het
zwembad gebeurt. ’s Avonds, ’s nachts en bij het verlaten van de kampeerplaats dient het water uit het
kinderzwembadje verwijderd te worden.

