Campingregels 2019 Camping Het Vossenhol
Wij zijn een Recron Camping en hanteren de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen.
Daarnaast gelden de volgende Campingregels:
•

Jaar- en seizoentarieven gelden alleen voor het eigen gezin. Onderverhuur is niet toegestaan,
logés zijn kampgeld verschuldigd en dienen zich direct bij aankomst te melden bij de receptie.

•

Het is niet toegestaan om aanbouwsels en/of hekwerken te plaatsen. (na overleg en
toestemming is het wel toegestaan om een luifel te plaatsen) Het is niet toegestaan om kuilen
en/of sleuven te graven of om palen in de grond te slaan, vanwege onderliggend leidingen
netwerk.

•

De hagen/afscheidingen mogen aan de voorzijde maximaal 1 meter hoog zijn en tussen de
kavels maximaal 2 meter hoog.

•

Wanneer u uw caravan wilt verkopen dient u dit schriftelijk te melden. “Te koop” briefjes op de
caravan zijn niet toegestaan. De overdracht aan een nieuwe eigenaar is alleen toegestaan na
toestemming van Het Vossenhol. Aan de verkopende partij zal een bedrag van € 250,= in
rekening worden gebracht, de nieuwe huurder betaald 1-malig een bedrag van € 423,50
bijdrage in de kosten van de infrastructuur.

•

De camping is auto vrij. U mag zich met de auto 2x in het voorjaar en 2x in het najaar op het
terrein begeven voor het in/uitladen. Van 31 oktober t/m 1 april is de slagboom gesloten. U
dient uw auto op de parkeerplaats te parkeren welke alleen toegankelijk is met een geldig
parkeerlabel. Per jaar- en/of seizoenplaats wordt 1 parkeerlabel afgegeven. Bezoekers moeten
hun auto op de Morieljelaan parkeren. Bromfietsen en motoren moeten bij de ingang van het
terrein de motor afzetten.

•

Voetballen en overige balspelen zijn op het terrein verboden. Op het bosterrein tegenover de
ingang is een voetbalveld en ruimte voor overige balspelen.

•

Tussen 23:00 uur en 7:00 uur dient er volstrekte rust op de camping te heersen. Stelt u uw
radio, TV en overige apparaten zo af dat anderen hier geen hinder van ondervinden.

•

Honden zijn niet toegestaan, katten dienen aangelijnd te zijn.

•

Het campinghuisvuil kunt u (met behulp van de vuilkaart) deponeren in de perscontainer, glas in
de glascontainer, papier in de papiercontainer (achter de receptie) en tuinafval op de
composthoop. Grofvuil, bijv. kapotte stoeptegels, koelkasten, Tv’s, bankstellen en ander grofvuil
dient u zelf af te voeren. (dit kan o.a. bij Remondis Dusseldorp Tolweg 12-14 in Ermelo)

•

Het rooien/kappen van struiken en bomen is niet toegestaan, snoeien is alleen toegestaan in de
maand september.

•

Het gebruik van water dient u beperkt te houden, langdurig sproeien is verboden.

•

Hout/Pellet-kachels zijn niet toegestaan.

•

Houd het terrein en ook het bos buiten schoon, zorg dat uw tent/caravan er verzorgd uitziet.
Respecteer elkaars mening en levensovertuiging. Alle door u aangerichte schade, materieel
en/of lichamelijk, zijn voor uw verantwoording en rekening. Het Vossenhol kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel aan, of vermissing en/of beschadiging van
de eigendommen van, haar huurders of hun gasten.
Hiermee komen alle voorgaande Campingregels te vervallen.

