Campingplatz Bleialf - Fam. van der Horst - Im Brühl 4 - 54608 Bleialf

Algemene regels van Camping Bleialf
We willen een paar regels in acht nemen die alle bezoekers van onze camping zo ontspannen en aangenaam mogelijk maken:
1.

Toegang tot de site van de camping
Personen die niet op de camping Bleialf zijn geregistreerd, hebben geen toegangsmachtiging.
Bezoekers moeten zich registreren bij de receptie voordat ze de camping betreden (dit geldt ook voor overnachtingen) en betalen per
persoon € 1,00 per dag, voor het gebruik van het zwembad rekenen we € 2,50 per bezoeker en elke nacht
€ 5,00 per persoon. Alle voertuigen moeten geparkeerd worden op de parkeerplaats voor de camping.
Door u aan te melden, gaat u ermee akkoord kennis te nemen van deze regels en zich eraan te houden.
Deuren naar het bos moeten te allen tijde gesloten blijven.

2.

Receptie
De openingstijden van de receptie zijn zichtbaar in de receptie.
Als de receptie niet bezet is, zijn de eigenaars altijd telefonisch bereikbaar (+49 65 55-10 59, +32 485 894 653 of zie de meldkamer).
In het recreatiegebied (achter het sanitairgebouw) vindt u informatie en folders over de camping en de
Bezienswaardigheden in de omgeving bewaard gebleven.

3.

Betaling
Waarborgsommen en openstaande bedragen moeten bij aankomst worden betaald.

4.

Identificatie
Op verzoek van de eigenaar van de camping Bleialf moet elke persoon zich op elk moment kunnen identificeren.
In sommige gevallen heeft de eigenaar het recht om personen de toegang tot de camping te weigeren.

5.

Aansprakelijkheid
Alle personen (evenals kinderen en huisdieren) zijn aansprakelijk voor schade van plaatsbezit evenals derde
People. Dit geldt ook voor diefstal en gezondheidsschade.

6.

Klachten
Neem bij klachten contact op met de receptie.

7.

Kosten van voorraadschade of -verlies
In geval van schade (zoals ramen, deuren, meubels of eigendommen van derden, enz.), Moet de gast de reparatie of nieuwe
aankoop volledig betalen.

8.

Nacht
De nachtrust is op de camping van 22:00 tot 07:30 uur.
De turnpike is gesloten in de tijd van 22.00 uur tot 07.30 uur.
De instructies van de eigenaar moeten te allen tijde worden opgevolgd.

9.

Voertuigen
Per gehuurde plaats is het parkeren van een voertuig toegestaan. Parkeer bij slecht weer niet op het gazon (alleen voor tentplaatsen).
In dit geval is parkeren mogelijk op de parkeerplaats voor de camping.
Let tijdens het rijden op de camping vooral op spelende kinderen.
Net als bij andere campings hebben we wandeltempo, zowel per auto, motor of camper als per fiets.
Het is de politie verboden voertuigen op de camping te wassen of te repareren.

10. Bans
Het is verboden om het aangrenzende land en de velden rondom de camping te betreden.
Ook verboden zijn loopgraven en kampvuren op de camping, evenals het bevestigen van touwen en lijnen aan bomen.
Waterkranen zijn alleen voor drinkwater te gebruiken, maar niet om te spelen.
Bloemen of struiken mogen alleen in potten worden geplant en niet direct in de grond.
Hekken, hagen en randen zijn niet toegestaan op de plaatsen.
11. Huisdieren
Honden moeten te allen tijde aangelijnd zijn, dit geldt ook voor hun eigen veld.
Vechthonden zijn bij ons over het algemeen verboden.
In het belang van al onze gasten is linnengoed verplicht op de cursus.
We dringen er bij de hondenbezitters op aan om deze vrij eenvoudige regels op de camping na te leven.
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12. Sanitaire voorzieningen
Het is in het belang van alle gasten, het sanitair, douches en toiletten en de wastafels in de buitenruimte zijn schoon
vertrekken. Kinderen jonger dan 6 jaar zijn alleen toegestaan in het sanitair als ze worden begeleid.
13. Pool
Het betreden van het zwembad is mogelijk op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies
verdwenen of gestolen eigendom.
Het zwembad is geopend van 15 juni tot 15 september van 13.00 tot 18.00 uur.
Om gezondheidsredenen blijft de buitenruimte van het zwembad bij slecht en koud weer
gesloten. Kinderen jonger dan 8 jaar en kinderen zonder zwemervaring zijn alleen toegestaan in het gezelschap van een volwassene
in het zwembad.
14. Waste Disposal
Glas moet worden gescheiden van het restafval. Het restafval kan ongesorteerd worden in een vuilniszak met een
speciale sticker van de camping. De vuilniszakken met de speciale sticker zijn verkrijgbaar voor de prijs van € 1, - bij de receptie. Het
afval wordt elke dag na 11.00 uur opgehaald.
15. Pitch
Caravan schuilplaatsen, uitrusting tenten, terrassen en luifel vloeren moeten worden besproken met de eigenaar van de camping.
Het is toegestaan om een paviljoen op te zetten zonder zijmuren.
Campers en caravans en luifels moeten minstens twee keer worden schoongemaakt (in de lente en de herfst).
Verder moet het grasveld op het veld, minimaal om de 4-6 weken worden gemaaid.
Als u zich hier niet aan houdt, wordt het gebied van de camping gemaaid en worden de kosten overeenkomstig berekend.
16. Chemisch toilet
Gooi chemische toiletten alleen weg in de daarvoor bestemde ruimte. Deze bevindt zich aan de rechterkant van het sanitairgebouw.
17. Wasgoed
In de sanitaire ruimte is een aparte ruimte met wasmachine, droger en een strijkplank.
De wasmachine en de droger worden bediend met euromunten (€ 2, € 1, -, € 0,50, € 0,20 en € 0,10 munten).
Wasmiddel moet zelf worden verstrekt.

18. Drone-verbod:
Kamperen is vakantie en ontspanning.
En geen enkele gast wil op verschillende manieren gestoord worden door een drone, of hij nu een camera heeft of niet.
19. Vertrek
Gelieve uw plaats op de dag van vertrek om 11.00 uur te verlaten.
Wilt u uw verblijf verlengen tot 17:00 uur dan rekenen wij slechts een toeslag van € 6,00 per volwassene (meldt u dit bij de receptie).
Zorg ervoor dat er geen eigendommen van u zijn vergeten.
Neem voor vertrek contact op met de receptie.
Geleende artikelen moeten op de dag van vertrek aan de receptie worden geretourneerd.

We vragen u hier aandacht aan te besteden en deze te respecteren!
Alle campingregels zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Met vriendelijke groeten, uw Camping Bleialf-team

