Algemene Voorwaarden van Coöperatieve Vereniging Camping Hoeve ’t Noord u.a.
01 Aansprakelijkheid
De Coöperatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein, alsmede voor de
schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten en speeltoestellen. Tevens wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard voor het buiten gebruik zijn van faciliteiten.
02 Auto’s
Op het caravanterrein zijn geen auto’s toegestaan. Auto’s kunt u parkeren op het bij de camping aanwezige parkeerterrein.
Voor uw bagage kunt u gebruik maken van de bij receptie aanwezige bagagekarretjes.
03 Huisdieren
Huisdieren zijn op het terrein niet toegestaan voor gasten. Voor leden geldt een uitzondering.
04 Stroomuitval/storingen
De stacaravans zijn sedert 2012 gezekerd op 16 ampère. Het gebruik van warmte producerende apparaten is derhalve geen
probleem. Storingen kunt u melden bij de receptie, indien gesloten bel 06 30485236 .
05 Telefonische boodschappen
Alleen in spoedgevallen ( ernstige ziekte of overlijden) wordt de boodschap persoonlijk bij u afgegeven.
Telefoonboodschappen worden in de postvakken bij de receptie gelegd, evenals de overige post. Wij verzoeken u dagelijks
even te kijken of er een boodschap voor u is.
06 Tenten
Op de staanplaatsen is na goedkeuring van de caravaneigenaar voor kinderen in de basisschool leeftijd het gebruik van één 2
persoons tentje toegestaan. Het tentje moet gehuurd worden bij de receptie. Tarief €. 3,00 per nacht. incl. 2 matrasjes. De
maximale overnachtingscapaciteit van de caravan / het chalet mag door het gebruik van een tentje niet worden overschreden.
Het tentje moet minimaal 3 meter van de caravan van de buren verwijderd staan.
07 Toilet gebouw/droog,- en wasmachineruimte
Deze gebouwen zijn dag en nacht geopend. U kunt voor de wasmachine en de droger tussen 10.00 en 18.00 muntjes kopen bij
de receptie. Vloeibaar wasmiddel wordt automatisch toegevoegd.
08 Vuilafvoer
Vooraan op het terrein staan twee grote vuilcontainers. Hier kunt u uw dichtgebonden huisvuilzakken deponeren.
Grofvuil dient u zelf af te voeren.
09 Gasflessen ( indien de caravan niet is aangesloten op aardgas )
Gasflessen kunt u in overleg met uw verhuurder bestellen en laten bezorgen door Smit benzinestation tel. 0562- 448813
10 Vertrek
Op de dag van vertrek dient de sleutel bij de receptie ingeleverd te worden of ter plekke in de daartoe bestemde bus.
11 Kampregels
Een ieder dient zich aan de kampregels van de Coöperatie te houden. De kampregels zijn bij de receptie te verkrijgen en daar
leesbaar opgehangen.
12 Internet
Op de camping is beperkt gratis draadloos internet aanwezig. De code is te verkrijgen bij de receptie.
13 Website
Bezoek voor meer informatie over de camping onze website www.hoevenoord.nl of bel met de receptie 06 30485236.
14 Klachten
Uiteraard hopen en verwachten wij dat u een prettig verblijf zult hebben op onze camping . Mocht u toch een gegronde klacht
hebben, dan dient u deze meteen te melden bij de receptie. Vaak kunnen wij dan de juiste maatregelen treffen om de klacht
meteen te verhelpen.
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