HUISREGELS
Aankomst

vanaf 14:00 uur ben je van harte welkom. De receptie van het paviljoen is
dagelijks open tot 17:00 uur.

Vertrek

wij zwaaien je om 11:00 uur uit.

Parkeren

auto’s parkeren op het aangegeven parkeerterrein. Bagage en spullen kun je
met een bolderkar naar de tent brengen. Als het nodig is, helpen we hier graag
bij

Betaling

bij ons kan je zowel contant als met pin betalen. Gereserveerde periodes bij
aankomst betalen (bij voorkeur met pin). Reservering is tot 48 uur van tevoren
te annuleren, anders brengen we 50% van de reservering in rekening.

Gebruik grondzeil
open plekken

in verband met ons gras, vragen we je grondzeil met gaatjes te gebruiken in
plaats van een plastic zeil. Wij zullen hier op letten omdat we het erg belangrijk
vinden om het kampeerterrein zo groen mogelijk te houden, ook voor volgende
bezoekers. Wij vragen je begrip hiervoor. En wat is er nu lekkerder dan met de
blote voeten in het gras zitten. Een grondzeil met gaatjes is ook te koop bij onze
receptie.
Tussen 23:00 en 7:00 uur is het rustig op de camping

Douches/toiletten/
afwasruimte/
recreatieruimte

graag schoon achterlaten en indien nodig kinderen hier op wijzen.

Open vuur

vuurkorven en andere vormen van open vuur zijn verboden. In overleg is het
mogelijk om op ons terras te BBQ’en.

Roken

buiten voor eigen tent en op aangegeven ruimte. Gooi geen peuken in de
natuur.

Brandblusser

deze hangt bij de sanitair groep en in het paviljoen

EHBO
verbandtrommel

bij de keukenunit en bij de receptie van het paviljoen

Afval scheiden

wij vinden het belangrijk om glas, GFT, papier en restafval te scheiden. Grofvuil
zoals kapotte stoelen of een lek luchtbed graag zelf weer mee naar huis nemen.

Speelattributen

deze zijn te gebruiken op geheel eigen risico. Het bos naast de camping is van
Staatsbosbeheer.

Camping De Heemtuin is op geen enkele manier aansprakelijk voor persoonlijk letsel en vermissing
van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens het verblijf op de camping.
Zijn er vragen, onduidelijkheden of klachten? Geef het dan zo snel mogelijk aan ons door, zodat we
samen naar een oplossing kunnen kijken.

Camping de Heemtuin
Nieuweweg 127
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www.campingdeheemtuin.nl
camping@heemtuinmuntendam.nl
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