Kampeer-regelement van Camping “De Muk”
Algemeen:
Minicampings aangesloten bij VEKABO onderscheiden zich van de commerciële campings
o.a. door de grote mate van vrijheid; de rustige omgeving die velen op prijs stellen. Het is
terwille van de leefbaarheid op onze minicamping noodzakelijk u te attenderen aan enkele
afspraken. U doet ons een groot genoegen indien u en uw tent-, en/of caravangenoten deze
kampregels naleven.
De regels:
 Huisvuil: dient uitsluitend in dicht gebonden zakken te worden gedeponeerd op de door
ons aangewezen plaats.
 Afvalwater: bederft het milieu, dus uw leefomgeving. Gooi het dus niet in de omgeving
van uw tent of caravan, maar in de chemisch-toilet uitstortplaats.
 Chemische toilettanks: worden geleegd in de daarvoor aangewezen plaats. Probeer
het gebruik van chemische middelen overigens te voorkomen.
 Sanitair en Toiletten: gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen netjes en
schoon houden.
 Honden: worden alleen in overleg toegelaten en moeten altijd aangelijnd zijn ook bij de
caravan of tent. Ze moeten buiten de camping langs de openbare weg worden
uitgelaten, dus niet op het erf, in de bosjes of langs de oprit!! Immers de fout ligt vrijwel
altijd bij de baas/bazin……
 Gasten: mag u natuurlijk ontvangen, maar dienen zich altijd bij aankomst te melden en
moeten de kampregels in acht nemen. Auto’s van bezoekers dienen op de aangegeven
parkeerplaats geparkeerd worden. Uitzondering voor invaliden. Gasten die overnachten
betalen altijd het overnachtingtarief. Gasten die halve/hele dagen op bezoek komen
betalen volgens de tarievenlijst.
 Auto's: moeten worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaats. Parkeren van-,
en/of wassen van auto’s bij de kampeerplek is niet toegestaan.
 Rusttijd: tussen 23.00 en 7.00 uur. Radio en tv kunnen avonds erg hard klinken en uw
buren kunnen hinderen. Zorg daarom dat niemand last heeft van u en de uwen.
 Onderverhuur: van grond, tent of caravan óf het gratis beschikbaar stellen daarvan
aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende
bezoekers betalen volgens de bij ons geldende tarieven.
 Beplanting: op onze camping is beplanting aangebracht om tenten en caravans te
onttrekken aan het oog van andere genieters van het mooie landschap. Probeer het
groen zoveel mogelijk in stand te houden. Snoeien en/of verwijderen is niet toegestaan.
 Aansprakelijkheid: voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze
camping bevindende goederen in eigendom van campinggasten of voor ongevallen van
mens of dier, bij ons verblijvend zijn wij nimmer aansprakelijk. Voor verzekering b.v.
van uw tent of uzelf; tegen storm, brand, diefstal, letsel/ongevallen e.d. van mens of
dier dient u zelf te zorgen.
 Telefoon: is beschikbaar voor bereikbaarheid. Beperk u daarom tot uiterst dringende
gevallen.
 Kinderen: beneden de leeftijd van 4 jaar worden zonder geleide niet toegelaten in het
toiletgebouw.
Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen mensen te
weigeren. Suggesties, op- of aanmerkingen horen wij graag van u; zodat wij hier
aandacht aan kunnen besteden.
Wij wensen u een aangenaam verblijf toe op onze gezellige familiecamping.
Familie Vonk

Alarmnummers:
112

Politie, Brandweer, Ambulance

0900 8880

Huisartsenpost Wijchen eo
Spoedeisende huisartsenhulp buiten kantooruren

0487 521418
522224

Huisartsen Janssen en Pröpper
Jan Libottestraat 8 Winssen
Voor spoedgevallen

0487 524020

Apotheek Ewijk Julianastraat 32 Ewijk

0487 524024

Fysio- en Manuele therapie B.G. Uijterlinde

0487 525599
522623

Tandartsenpraktijk Pastoor Hootsmansstraat 1 Ewijk

0900 8844

Politie
Geen spoed, wel politie

024-3555555

Brandweer
Bgg of meldingen zonder spoed

06 20728007

EHBO Bedrijfshulpverlener Matthieu Lam
Medewerker op ons proefbedrijf

0487 522848
06 22902887

Campingeigenaar
bgg

