welkom op onze minicamping genaamd "Zonnehoek"
ons adres: Meliskerkseweg 2,4373 SE Biggekerke. Tel: 0118-551225.

Informatie voor u als gast;
U kampeert op een akkerbouwbedrijf. Ons bedrijf is seizoen gebonden met drukke pieken in
het voorjaar, eind van de zomer en in het najaar. U zal merken dat het
werk tijdens uw verblijf gewoon doorgaat. Wilt u hiermee rekening houden en NIET
in de gebouwen komen waar men aan het werk is?
HUISREGELS;
Voor een prettig verblijf voor u en voor onze gasten, dient u de volgende regels in acht te
nemen:
• Muziek en ander lawaai mogen alleen in uw tent of caravan hoorbaar zijn.
• Gelieve geen plastic als ondergrond gebruiken op het kampeerterrein. Alleen
campingzeil of bij langer verblijf (>2 weken) adviseren wij vlonders. Deze kunt u
tevens bij ons huren op aanvraag.
• Uw auto parkeren op het parkeerterrein en niet op de camping. Voor boodschappen
kunt u de bolderwagen/boodschappentrolley gebruiken. Alleen voor het in- en
uitladen van uw kampeerbenodigdheden mag u met uw auto tot aan de caravan/tent
rijden. Het kampeerterrein is AUTOVRIJ.
• Parkeerplaatsen op de verharding net buiten het kampeerterrein. Wanneer het druk is
vragen wij uw bezoekers of extra auto te parkeren aan de zijkant van onze woning.
• Indien u ons nodig heeft, wilt u dan a.u.b. bellen bij de achterdeur van ons woonhuis?
• Wilt u er op letten dat het toiletgebouw en de spoelkeuken geen speelplaatsen zijn?
Laat de kinderen daar niet spelen! Speelplaatsen genoeg, zoals het kinderterrein die te
bereiken is achterlangs de loods, langs kampeerplaats 16 of het voetbalveldje naast de
dierenweide. Ook hebben we de recreatieruimte om binnen te kunnen spelen.
• Naast de ruimtes in de loods bedoelt voor u als campinggast, zoals het toiletgebouw,
recreatieruimte en fietsenstalling is het niet toegestaan zich in de gebouwen te
bevinden zonder een lid van onze familie.
• Het is niet toegestaan om naast tentstokken en haringen iets in de grond te plaatsen.
Voor fruit, groente en kruiden is er een mogelijkheid om gebruik te maken van de
moestuin aan de voorzijde van onze boerderij.
• Onze telefoon is alleen in noodgeval of bij ziekte te gebruiken. Telefoonnummers van
arts, brandweer en politie zijn te vinden op het prikbord in de recreatieruimte en
spoelruimte!
• Alle tijdens uw verblijf gemaakte kosten en eventuele openstaande reserveringsgelden
dienen uiterlijk op de vertrekdatum verrekend te zijn.
• Bij annulering van uw verblijf krijgt U de eerste betaling retour bij opnieuw verhuur!
• Voor de prijs van een kampeerplaats mag u op uw kampeerplaats 1 hoofdkampeermiddel plaatsen zoals; caravan + voortent of alleen een tent of vouwwagen+
voortent of camper ± voortent.
• Wilt u vuilniszakken DICHTGEBONDEN in de grijze container gooien? U kan uw
oud-papier in de daarvoor bestemde blauwe rolcontainer deponeren. Voor chemisch
afval staat een milieubox in de recreatieruimte. Uw glas kunt u kwijt in de witte
glascontainer. GFT mag u voeren aan de kippen achter de vuilcontainer. Grofvuil
kunt u in overleg bij ons afgeven.

Indien u een stroomaansluiting wenst te gebruiken die u beschikt per kampeerplaats
van 6ampere, 1320 Watt; In verband met de hoogte van het stroomverbruik, is het
verstandig voor het föhnen en scheren naar het toiletgebouw te gaan.
• U mag uw huisdier meenemen, maar zorg dat niemand er last van ondervindt. Uw
hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn op ons terrein en uitgelaten te worden op de
grasstrook langs de openbare weg.
In de verhuuraccommodaties stacaravan/chalets zijn huisdieren niet toegestaan.
• Uw chemisch toilet dient geledigd te worden in de stortplaats naast de vuilcontainer
en NIET in of naast het toiletgebouw. Ook vloeibare etensresten zoals melk, soep ed.
in de stortplaats, goed doorspoelen a.u.b.
• Fietsen zoveel mogelijk dicht naast elkaar in de fietsenstalling. Elektrische fietsen (Ebikes) kunnen opgeladen worden in deze ruimte. Let op; er zijn meer E-bikes dan
voorheen, wanneer hij opgeladen is graag ruimte bieden voor de ander en uw oplader
loskoppelen van het stopcontact.
• Het gras rond de caravan en tent waar onze grasmaaier niet bij kan, dient uzelf kort te
houden.
• Tussen 22.30 uur ‘s avonds en 08.00 uur ‘s morgens dient er RUST te zijn op de
camping.
• U bent tijdens uw verblijf zelf aansprakelijk voor eventuele schade of problemen
veroorzaakt door uw gezinsleden of gasten op onze minicamping.
• U bent verplicht uw bezoek te melden bij de achterdeur. Bij drukte graag de auto laten
parkeren naast het woonhuis.
• De koelkast in de spoelkeuken is in de eerste plaats voor gasten zonder eigen koeling
in tent of caravan. Gebruik daarom zoveel mogelijk uw eigen koeling.
• In het hoogseizoen dient u uw standplaats op de dag van vertrek schoon en opgeruimd
te verlaten vóór 11.00 uur. Dit geldt ook voor de verhuuraccommodaties. U mag
nog wel de hele dag gebruik maken van onze voorzieningen. Eventuele andere
vertrektijden worden in overleg met u besproken.
• Indien u gebruik maakt van onze skelters en ander groot speelgoed, wilt u hen dan na
gebruik binnen zetten in het tuinhuisje bij de huttenbouw en a.u.b. niet buiten laten
staan?
•

Indien wij niet aanwezig zijn kunt u ons in dringende gevallen bereiken op
telefoon:
Peter
06 13694310
Ko
06 10771050
Huisarts
Politie
Alarmnummer

0118 552190 Dr. Huisman te Biggekerke
0900 8844
112

Wij wensen u een fijne tijd toe op onze minicamping!
Met vriendelijke groet,
Familie de Visser
Site; www.minicamping-zonnehoek.nl
mail; info@minicampingzonnehoek.nl

