Informatie en voorwaarden
Aankomst en vertrek
Bij aankomst dient u zich bij de receptie te melden. Gereserveerde plaatsen en accommodaties zijn vanaf
14.00uur beschikbaar. Bij vertrek moeten de kampeerplaatsen om 11.00uur leeg zijn. De verhuur
accommodaties moeten om 10.00uur uitchecken. Wilt u langer blijven, overleg dit bij de receptie of dit
mogelijk is. Bij vertrek na 12.00uur wordt een half nachttarief in rekening gebracht.
Receptie
De receptie is in het seizoen dagelijks open van 10.00uur – 16.00uur. Is er niemand bij de receptie aanwezig?
Dan kunt u bij het woonhuis aanbellen of ons telefoonnummer bellen 0488-481214
Speelgelegenheid
Bij de receptie is een speeltuin met trampoline. Deze zijn vrij te gebruiken, maar er gelden wel een aantal
regels:
-

Gebruik is eigen risico
Maximaal 2 personen tegelijk
Niet met schoenen en/ of scherpe voorwerkpen erop
Gesloten van 22.00uur tot 8.00uur
Wachten op de bankjes en niet op de rand van de trampoline

Willen de (groot)ouders de kinderen in de gaten houden, dit ook voor hun veiligheid.
Bij het zwemwater staan ook speeltoestellen, pingpong tafel en, voetbaltafel en een voetbalveld.. Dit is vrij om
te gebruiken, maar er gelden wel een aantal regels
-

Gebruik op eigen risico

-

Voetballen alleen op het voetbalveld

Wifi
De camping is voorzien van Free wifi, u heeft alleen een wachtwoord nodig. Deze kunt u krijgen bij de receptie.
Geluidsoverlast
Het is niet toegestaan om radio, tv of andere geluid te veroorzakende apparaten zodanig te gebruiken dat zij
overlast bezorgen aan de andere campinggasten. Tussen 23.00uur en 08.00uur geldt bij ons de nachtrust. In de
nachtrust moet het rustig zijn en is het niet toegestaan om lawaai te maken. Houdt u a.u.b rekening met elkaar.
Wilt u ook de zondagsrust respecteren!
Vuilafvoer
Op ons terrein is een milieustraat (algemene parkeerplaats) er staan afvalbakken voor huisvuil, glas en papier.
Huisvuil mag alleen verpakt in gesloten zakken in de container gedaan worden. Voor restafval graag vragen bij
de receptie waar u dat kwijt kan en niet in de huisvuilcontainer gooien. Chemische toilet kunt u lozen achter
het sanitair gebouw. De prullenbakken in op de camping staan zijn alleen bedoelt voor huisvuil? Niet voor glas,
restafval en karton/ papier. Tuinafval kunt u kwijt achter op de camping in de houten bak.

Honden
Uw huisdier is bij ons van harte welkom. Op de camping dient het huisdier wel aangelijnd te zijn, ook bij de
kampeerplaats. Buiten de camping kunt u uw huisdier los laten lopen en uitlaten. Het is niet toegestaan om uw
huisdier in het zwem-/viswater te laten zwemmen. Graag buiten de camping uitlaten en niet op het terrein
zijn/haar behoefte laten doen. Bij het sanitair gebouw hangen er poepzakjes als u trouwe viervoeter toch zijn
behoefte doet op de camping.
Verhuur fiets
Er zijn verschillende fietsen te huur. Dit doen we in samenwerking met een lokale fietsenmaker. Wilt u een fiets
reserveren? Laat dit minimaal 24uur van te voren weten bij de receptie.
Fietsroute, wandelroute en leuke uitstapjes
Deze zijn bij de receptie verkrijgbaar. Ook is er info wat er in de omgeving te doen is en waar u op de fiets naar
toe kan.
Water en elektra
Water en elektra zijn duur, wees er zuinig mee! Voor stroom beschikt u over een aansluiting van 10 ampere/
1380 w.
Seizoen plaatsen
Het is niet toegestaan bij een seizoen plaats een vast schuurtje, tegels te plaatsen, een tentschuurtje is wel
toegestaan. Wilt u uw caravan in de winter laten staan, dan moet de voortent en de houten vonders
opgeruimd worden. Voor het tarief van een winterstalling kunt u terecht bij de receptie.
Brandveiligheid
U mag een klein kampvuurtje maken en BBQEN, als dit wel gebeurd onder de volgende voorwaardes.
-

Een verharde plaat onder het kampvuur
Blusbare middelen bij de hand zoals een emmer water
Bij langere tijd warm & droog weer, is een kampvuur maken niet toegestaan.
Alles netjes en schoon achterlaten

Gevonden voorwerpen
Wilt u gevonden voorwerpen bij de receptie afgeven. Wij zullen dan ons best doen om het voorwerpen bij de
eigenaar terug te bezorgen. Bent u iets kwijt? Vraag dan bij de receptie op het gevonden is.
Vragen en/ of problemen
Zit u met een vraag of probleem, schroomt u dan niet om bij ons te komen. Meldt een klacht a.u.b. zo spoedig
mogelijk, dan zullen wij ons best doen die op te lossen. Doen wij dit naar uw mening niet afdoende, dan kunt u
terecht bij de geschillencommissie. Zie hiervoor de Recron-voorwaarden.
Wasserette
De wasserette is aan de achterzijde van de receptie. Er staat een wasmachine en droger. Munten hiervoor kunt
u kopen bij de receptie. Een was munt exclusief wasmiddel €5.50 en inclusief wasmiddel €6.50, voor de
droogmunten betaald u €3.00.

Activiteiten
Door het seizoen heen worden er activiteiten georganiseerd. Wanneer dit zal zijn kunt u zien op de
mededelingenborden bij de speeltuin en het sanitair gebouw.
Bezoekers / Logés
Bezoekers kunnen hun auto parkeren op het parkeerterrein. De bezoekers moeten zich melden bij de receptie,
een bezoeken mag geen hond meenemen. Wilt u uw bezoek doorgeven dat ook voor hun de parkregels gelden.
Logés vooraf melden bij de receptie en logeertarief á €2.50p.p.p.n afrekenen.
Post en pakketten
Post en pakketten kunt u ophalen bij de receptie. Bij sluiting van de receptie liggen de pakketten in het
voorportaal van de receptie.
Toegangspoort en slagboom
Als gast van onze camping heeft u een slagboomsleutel nodig voor de slagboom. U betaald daar €50.00 borg
voor. Voor 8.00uur en na 22.00uur kunt u de camping niet meer op. Wel kunt u ter aller tijden de camping
verlaten door de slagboom. De bestuurder van de auto dient zelf de slagboomsleutel te gebruiken vanachter
het stuur. Rij met een snelheid van 5km p.u over de camping. Passeer elkaar niet op de camping, bij een
tegemoetkomende auto moet diegene die voor de poort staat wachten.
De toegangspoort achter op de camping is alleen toegankelijk voor fietsen en wandelaars, hier bevind u zich
gelijk bij de dijk en de rijn. Daar mag u ook de hond uitlaten
Vis-/ zwemwater
Op de camping bevind zich een zwemwater, waar u ook kunt vissen. In het seizoen ligt er in het water een
watertrampoline. Het gebruik van de hiervan is op eigen risico en er gelden een aantal regels;
-

Geen surfplanken in het water

-

Altijd ouderlijk toezicht bij het water

-

Vissen mag achter aan in de plas

-

Honden mogen niet zwemmen in het zwemwater

Belangrijke nummers
Alarmnummer: 112
Heel belangrijk is dat u ook de receptie inlicht in geval van brand of als er een ambulance moet komen. Vergeet
u dit alstublieft niet. Wij kunnen dan eerste hulp verlenen en de ambulance of brandweer opvangen, de
slagboom openen en zo snel mogelijk naar de juiste plaats brengen.
Camping:
-

Markstraat 3a, 4043 JX Opheusden, tel: 0488-481214

Huisartsen:
-

Dr. T.J. Jonker. Dokter G. van Empelstraat 19, Opheusden, tel: 0488 441393
Dr. Huisman en Wijnmaalen. Dokter G. van Empelstraat 19, Opheusden tel: 0488 441213
Huisartsenpraktijk Kesteren. Torenstraat 1, Kesteren tel: 0488 481201

Apotheek:
-

Apotheek De Linge, Dokter G. van Empelstraat 17, Opheusden, tel: 0488 442544
Apotheek De Bongerd, Hoofdstraat 2, Kesteren, tel: 0488 482133

Tandarts:
-

Tandartsenpraktijk Ochten, Burgemeester Houtkoperweg 15, Ochten, tel: 0344 641623
Tandartsenpraktijk Opheusden, Fazantstraat 26, Opheusden, tel: 0344 745164

Dierenarts:
-

Lingehoeve Diergeneeskunde, Veldstraat 3, Lienden, tel: 0488 482900
Dierenambulance tel: 0344 627 071

Ziekenhuis:
-

Ziekhuis Rivierenland, President Kennedylaan 1, Tiel, tel: 0344 674911

Spoedlijn:
-

Stichting Huisartsenpost Gelders Rivierenland, President Kennedylaan 1, Tiel
Spoedlijnen zijn uitsluitend bereikbaar van 17.00-08.00uur en in het weekend.
Huisartsenpost tel: 0900-7060504
Spoedeisende hulp tel: 0344-674254

Let op! Altijd eerst bellen en verzekeringspasje meenemen!

