Huisregels Camping en Vakantiewoningen Lagewald*
Aankomst

Camping: tussen 13.00u en 17.00u.
Vakantiewoningen: tussen 15.00u en 18.00u.
Aankomst in de avond is alleen bij uitzondering en in overleg mogelijk. Aankomst op zon- en feestdagen is niet mogelijk.
Meld u eerst bij een van ons alvorens u zich installeert op de kampeerplek of in de woning(en).

Afval

Wij scheiden het afval: GFT, Glas, Papier, Plastic en Restafval. U vindt onze afvalcontainers bij de ingang van het kampeerveld
én kleine GFT-bakjes naast de wastafels buiten. Let op! Groot afval en/of afval van materiaal dat niet in onze containers thuis hoort,
voert u zelf af of neemt u mee naar huis.

Auto’s

Ons kampeerveld is autovrij! Dit betekent dat u enkel bij aankomst en vertrek per auto het veld mag betreden. Ook als u een
vakantiewoning huurt, rijdt u de auto alleen op de aankomst- en vertrek dag tot aan de woning voor het in- en uitladen van bagage.
Kampeerders parkeren hun auto op de extra parkeerplaats (aangegeven met ‘P-camping’). Huurders van de vakantiewoningen en
bezoekers van de camping parkeren hun auto op de standaard parkeerplaats, direct grenzend aan de oprit van ons terrein.

Betaling

Kampeerders: U betaalt bij aankomst contant de kosten van uw totale verblijf. Er is geen pinautomaat aanwezig.
Wilt u toch digitaal betalen? Betaal dan het totale bedrag via bankoverschrijving, 1 dag voor aankomst en onder vermelding
van uw reserveringsnummer. Zie instructies op uw reserveringsbevestiging.
Vakantiewoningen: Vooraf betaalt u via bankoverschrijving een percentage van de kosten aan. Zie instructies op uw
reserveringsbevestiging. Bij aankomst betaalt u het resterende bedrag contant of u schrijft dit digitaal over 1 dag voor aankomst.
Er vindt geen restitutie plaats bij vroegtijdig vertrek of annulering binnen 24u voor aankomst.
Zorg zelf voor een passende annuleringsverzekering.

Bezoek

Bezoekers zijn welkom, in overleg met een van ons. U draagt zelf zorg voor de contante betaling van het bezoek dat u ontvangt.
€1,- p.p. per dagdeel, €6,- p.p. per nacht, €1 per parkeerplaats. Graag afrekenen tijdens het receptie-uurtje (ma t/m vrij).

Borg

Huurders van de vakantiewoning(en) betalen bij aankomst contant €50,- borg per woning. Bij vertrek geven wij u dit bedrag
terug, mits er geen schade of gebreken zijn en de woning opgeruimd en veegschoon is achtergelaten.

Chemisch
toilet

Het chemisch toilet ledigt u enkel in de chemische toiletreiniger. Deze vindt u achter de hoge groene haag bij de
fietsenstalling. Graag goed doorspoelen en netjes achterlaten na gebruik.

Contact

Kom naar ons toe bij vragen, onduidelijkheden of gewoon voor een gezellig praatje! Spreekt u gerust een van ons aan!
Buiten het receptie-uurtje, vindt u ons op het campingveld, in het sanitair gebouw of bij het terras. Indien nodig kunt u ons bellen via
024-3971269 of mobiel (nummers vindt u op de deur bij het terras).

Dieren

Wij vragen u nadrukkelijk onze dieren niet te voeren! De dieren op ons terrein worden goed verzorgd en voorzien van de juiste
voeding door onszelf, de eigenaren en ons personeel. Bij sommige dieren is het vaste eetpatroon en/of dieet erg belangrijk om hen
gezond te houden.

Electra

Hier wordt nog echt gekampeerd! Elke kampeerplaats heeft een stroomaansluiting van 6 ampère.
Ga hier bewust mee om en denk hieraan als u uw elektrische apparaten gebruikt.
Het opladen van elektrische auto’s is alleen toegestaan in overleg met ons.

Fietsenstalling

U vindt onze fietsenstalling achter de hoge groene haag. We vragen u uw fiets netjes te parkeren, zodat er voldoende ruimte is
voor andere fietsen. Gebruik de oplaadpunten alleen indien nodig en houd accu’s of fietsen niet onnodig lang in aansluiting met een
stopcontact.

Fiets- en
wandelroute

Op het bord en in de folderkast van het sanitair gebouw vindt u diverse fiets- en wandelroutes. We vragen u deze originele en
gelamineerde routes alleen te gebruiken ter inzage. Wilt u de route bij de hand hebben, tijdens uw tocht, maak dan een notitie op
papier of een foto van de route met uw mobiele telefoon.

Gebouwen

U mag gebruik maken van de gebouwen op ons campingterrein (fietsenstalling, sanitair-gebouw). Laat na gebruik alles netjes
achter. Huisdieren zijn niet welkom in onze gebouwen en roken is niet toegestaan.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom op ons campingveld (max. 2 per boeking). In de vakantiewoningen zijn huisdieren niet toegestaan.
Honden, en ander huisdieren, dienen aangelijnd te zijn op ons campingveld. Uitlaten kan via de paden tussen de landerijen of in de
straat. Ruim de poep van uw huisdier op! Huisdieren mogen niet in de omringende weilanden, landerijen of akkers loslopen of
worden uitgelaten, blijf op de paden. De (paarden)weiden hebben een elektrische afrastering, houd uw huisdier hiervan weg.

Hygiëne

Wij vragen u alert te zijn op de aangegeven hygiëne labels en deze in acht te nemen. Ga netjes om met onze voorzieningen en
laat ons sanitair gebouw netjes achter; afval in de prullenbakjes, sporen wissen uit het toilet, wasbakken schoonspoelen
en douches droog trekken. Ook degene na u kan dan op een prettige wijze gebruik kan maken van onze voorzieningen.

Kinderen

Camping Lagewald richt zich op natuurliefhebbers en rustzoekers. Dit is niet altijd een goede combinatie met het gedrag
van (jonge) kinderen. Het is daarom op het kampeerveld alleen in overleg mogelijk een reservering te plaatsen met kinderen.
Verblijft u met kinderen in onze vakantiewoning(en), of krijgt u tijdens uw kampeervakantie kinderen op bezoek, vragen wij u extra
alert te zijn op eventuele overlast die andere gasten en onze paarden hierdoor kunnen ervaren.
Zorg ervoor dat iedereen kan blijven genieten van de rust.

Ondergrond

Het gebruik van dicht zeil onder uw voortent of luifel is verboden. Grasdoek is een goed alternatief.

Open vuur
en BBQ

Open vuur en het gebruik van een vuurkorf of vuurschaal is niet toegestaan. BBQ is alleen toegestaan met passende
apparatuur. Zorg ervoor dat het grasveld en straatwerk niet beschadigt. Doof asresten goed na gebruik, voordat u ze in het afval
deponeert. Onder de overkapping van de vakantiewoning is het gebruik van een BBQ niet toegestaan, op het grind kan dit wel.

Paardenstalling

Naast onze camping bieden wij huisvesting aan paarden. Paardeneigenaren kiezen voor onze stal vanwege de locatie, de rust,
de ruimte, de uitrijmogelijkheden én de voorzieningen. Wees u ervan bewust dat paarden schrikachtige dieren zijn. Een balspel,
een vlieger, gillende kinderen, onverwachte bewegingen of harde geluiden kunnen zorgen voor onrust in de weiden, gevaarlijke
situaties in de rijbak of bij het passeren van paard en ruiter. Het terrein van onze paardenpensionstalling en de bijbehorende
gebouwen zijn niet toegankelijk voor gasten van de camping en vakantiewoningen.
Het pad bovenlangs het kampeerveld wordt door ruiters en hun paarden gebruikt om uit te rijden.
Houd dit pad daarom vrij, plaats hier geen kampeerattributen.

Receptieuurtje

Wij zijn uw wandelende receptie! Elke maandag t/m vrijdag staan wij voor u klaar tijdens ons receptie-uurtje van 9.30u tot
10.30u, u vindt ons dan vooraan bij de picknicktafels. Wellicht heeft u vragen, opmerkingen of kunnen wij u ergens mee helpen.
U kunt dit uurtje op uw vertrek-dag gebruiken om de laatste betalingen te voldoen (zoals bezoek, laat vertrek enz.).
Als u op zaterdag of zondag vertrekt, voldoet u deze kosten dus tijdens het receptie-uur van vrijdag.

Reservering
zonder
verblijf

We vinden het voor de sfeer op onze camping het leukst als u er bent! Mocht u door omstandigheden of bijvoorbeeld
werkafspraken toch afwezig zijn tijdens uw reserveringsperiode vragen wij u dit te beperken tot maximaal 5
achtereenvolgende nachten. Laat het ons even weten, zodat wij een extra oogje in het zeil kunnen houden bij uw caravan of tent.
Er vindt geen restitutie plaats op de totale kosten van uw verblijf.

Rust

Camping Lagewald is een natuurrijke en rustige camping. Wij vragen u dan ook, uit respect voor mens, dier en natuur, tussen
23.00u en 08.00u stilte in acht te nemen. Daarnaast mogen muziek, tv, internetgebruik, het ontvangen van bezoek of andere
bezigheden geen hinder opleveren voor anderen.

Vertrek

Voor kampeerplaats én Vakantiewoningen geldt: vertrek vóór 11u. Laat vertrek is mogelijk in overleg met ons, bij
beschikbaarheid en tegen betaling. Op zondag hebben wij géén aankomstdag, laat vertrek is op deze dag vrijwel altijd mogelijk.
Laat uw staanplaats en/of vakantiewoning netjes achter bij vertrek.
Huurders van een vakantiewoning halen het beddengoed af en leggen dit in de keuken op de vloer. Afval deponeren zij in de
bakken bij het campingveld, overgebleven levensmiddelen neemt men mee. Verder dient de woning opgeruimd, veegschoon en
schadevrij achtergelaten te worden.

Vuil water
put

De ‘grijs’-water put voor campers bevindt zich in het eerste parkeervak van onze standaard parkeerplaats.
We vragen u deze put na gebruik netjes achter te laten en goed te sluiten.

WIFI

U kunt kosteloos gebruik maken van onze WIFI op het kampeerveld en in de gebouwen. Gebruik onze WIFI voor mail, social
media, het opzoeken van toeristische informatie e.d. Het streamen, uploaden en downloaden van grote bestanden via onze
WIFI is niet toegestaan. Hiermee vertraagt u de internetsnelheid van andere gasten. Gezien de ligging van onze camping in het
buitengebied, kunnen we u geen internetsnelheid garanderen.

Zondag en
feestdagen

Op zondag en feestdagen besteden wij onze spaarzame tijd graag met ons gezin, familie en vrienden. Natuurlijk gaan de
dagelijkse werkzaamheden, zoals schoonmaak, gewoon door en zijn wij bereikbaar als het nodig is. Echter zijn betalingen en
rondleidingen op deze dagen niet mogelijk, dank voor uw begrip.

*Lees ons uitgebreide Reglement (Algemene Voorwaarden) op onze site www.campinglagewald.nl

