Omdat u hier voor uw ontspanning komt en wij graag willen dat u zich hier thuis
voelt , hebben wij een regelement opgesteld over het reilen en zeilen op "De
Pressefinne"
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de camping is geopend vanaf 1 april tot 30 september.
op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 13.30 uur, meldt u altijd aan bij Reitze of Willy.
uw kampeermiddel dient op de door de beheerder aangewezen plaats te worden neergezet, u
kunt op elke plaats elektra afnemen (6 ampére - 1380 watt).
het is niet toegestaan in uw voortent of luifel plastic zeil te gebruiken (speciale doorgroeimat mag
wel).
parkeer uw auto altijd op de aangewezen plek.
huisdieren zijn in overleg welkom, uw hond dient aangelijnd te zijn (op dit punt heeft onze eigen
hond een streepje voor ) en buiten de camping uitgelaten te worden.
graaf nooit geulen of gaten op het camping terrein.
pas op met oversteken van de weg, laat kleine kinderen nooit alleen oversteken; altijd onder
begeleiding!!
wij willen graag dat er tussen 22.00 uur en 08.00 uur rust is op de camping (ook wij hebben fijne
buren, hou daar rekening mee en met elkaar).
de eigenaar van boerderijcamping "De Pressefinne" kan niet verantwoordelijk gesteld worden
voor beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen of het ontstaan van lichamelijk letsel hoe
dan ook veroorzaakt.
het gebruik van speeltoestellen is voor eigen risico.
op de dag van vertrek vragen wij u om 11.00 uur de plaats ontruimd en schoongemaakt te
hebben.
bezoek is welkom, kosten zijn 1 euro p.p. Wel graag even melden.
chemisch toilet dient geleegd te worden in de daarvoor bestemde plaats; aan de rechterkant van
de kantine.
vuilnis graag gescheiden aanbieden, glas-papier-huisafval, u kunt het kwijt in / bij de container aan
de rechter kant van de kantine.
in de douche's hangen automaten, € 0,50 is ongeveer 5 minuten heet water.
in de kantine vindt u folders over wat er in de omgeving te zien / doen is.
de krant ligt in de kantine, kost niets alleen terugleggen.
wij vragen u vriendelijk onze honden, katten en paarden niet te voeren.
wij doen ons uiterste best om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te maken, mocht u toch nog
klachten hebben, meld dit dan zo spoedig mogelijk, wij zullen proberen deze te verhelpen.
voor spoedgevallen kunt / moet u altijd direct aanbellen.
bij inschrijving c.q. dag van aankomst de kosten van uw verblijf te voldoen van de gereserveerde
periode. Restitutie bij vroegtijdig vertrek wordt NIET vergoed.
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