
Regels m.b.t. particuliere  verhuur: 

 

Heeft u uw stacaravan/chalet verhuurd of overweegt u deze te gaan verhuren? 

Dan vragen wij u om de huurders voor aankomst aan de receptie te melden.  
 
Wat wij van de huurders (incl. alle meereizende personen) nodig hebben is:  

o Naam; 
o Adres;  
o Woonplaats; 
o Geboortedatum; 
o E-mailadres; 
o Telefoonnummer; 
o Kenteken voor de slagboom indien men met de auto het terrein wenst te betreden. 

 
De huurders dienen ten alle tijden een overnachtingstarief bij aankomst te voldoen: 
(€ 3,60 per volwassene per nacht; € 1,80 per kind per nacht; € 3,90 per auto per nacht; € 4,30 per 
huisdier per nacht; tarieven in 2022) Voor alle actuele prijzen kunt u terecht bij de receptie.  
 
Wij vragen u als verhuurder om de huurders duidelijk te informeren over deze kosten, zodat zij niet 
voor verrassingen komen te staan.  
 
 

Om de wisseling op de camping een beetje gelijk te houden, vragen wij u om de aankomsten vanaf 

15.00 uur en de vertrekkende gasten voor 11.00 uur te laten plaatsvinden.  

Bij aankomst dient de huurder duidelijk aan te geven dat zij een particuliere caravan huren. 

a. Bezoekers zijn van harte welkom en dienen zich vooraf bij de receptie te melden. Zij dienen ook 

onze Recron- en gedragsregels in acht te nemen. Bezoek mag tot maximaal 23.00 uur op het park 

blijven. De nachtrust op ons terrein van 23.30 uur tot 7.00 uur dient in acht te worden genomen.  

b. Logees dienen zich vooraf bij de receptie te melden, in verband met registratie en de betaling van 

het overnachtingstarief.  

c. U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de logees en/of 

bezoekers.  

d. Bezoekers dienen hun auto te parkeren buiten de camping op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. 

e. Het gebruik van de Wifi is mogelijk tegen betaling 

 

U bent zelf te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de huurders en/ of 

bezoekers.  

Alle gasten op de camping hebben zich te houden aan de Recron -en gedragsregels.  

Wij willen u vragen om deze te communiceren met de huurders (bijvoorbeeld door deze  in de 

stacaravan te leggen voor de huurders). 


