Algemene parkregels Vakantiepark De Kleine Belties 2019



Bij aankomst is het voor ons gebruikelijk dat u zich bij de receptie meldt, zo kunnen wij alle (dag)gasten registreren.
Voor huurders is het gebruik van het (overdekte)zwembad inbegrepen, de dag gasten kunnen een kaartje bij de
receptie kopen



Motorvoertuigen van bezoekers moeten op de parkeerplaats voor op het park geparkeerd worden



U bent verplicht om het gehuurde netjes en schoon achter te laten, dit kan worden gecontroleerd. Gebroken of
vermiste voorwerpen dient men aan te vullen of te vergoeden



Bromfietsers met ingeschakelde motor zijn op het park verboden. Op het park geldt een max. snelheid van 10 km/h



Honden zijn toegestaan op het park, mits ze aangelijnd zijn, maar niet in alle accommodaties. Vraag ons naar de
desbetreffende nummers. De aanwezigheid van de hond wordt in rekening gebracht. De hond moet buiten het park
worden uitgelaten



22.30 uur gaat de nachtrust in tot de volgende morgen 07.30 uur. Dan moet het rustig zijn op het park. Gedurende die
tijd is het niet mogelijk om met de auto het park op te komen, eraf is altijd mogelijk.
Tijdens de nachtrust mogen jongens en meisjes niet in één tent, caravan of huisje, tenzij de ouders aanwezig zijn



Wij verzoeken u bij vertrek de afvalbakken te legen. Uw afval kunt u voor aan het park in de milieustraat deponeren.
Glas, papier, ijzer en restafval worden daar apart ingezameld, dit is alleen bedoeld voor huis afval



Als er post voor u is binnengekomen, leggen we dat in het postvak naast de receptie wat op alfabetische volgorde
wordt gesorteerd



Het is niet geoorloofd bomen of struiken te vernielen, veranderingen in het parkterrein aan te brengen of de opstal op
enige wijze te beschadigen



Onze faciliteiten zijn op zondag gesloten. In noodgevallen kunt u terecht bij de beheerderswoning. Graag bevorderen
wij de zondagsrust, denk hierbij ook aan uw medegasten



De beheerder is niet aansprakelijk te stellen voor financiële gevolgen van ongevallen, brand, vermissing, diefstal, letsel
aan lichaam of schade aan eigendommen veroorzaakt op het park door mens, dier of natuurgeweld



De ouders mogen hun peuters/kleuters niet alleen naar het toilet laten gaan in de sanitair gebouwen. U dient na
gebruik van toilet of wastafel deze netjes achter te laten



Denk bij het gebruik van water, stroom en gas aan het milieu en verbruik niet onnodig te veel. De meeste
accommodaties zijn voorzien van 10 ampère stroom. Het is niet toegestaan om zware elektrische voorwerpen op het
elektriciteitsnet van het park aan te sluiten



Het is toegestaan om bij iedere plaats één auto te parkeren, bij het inchecken ontvangt u een slagboompas voor € 25,borg. Bij slechte weersomstandigheden kan de beheerder ervoor kiezen om geen auto’s toe te laten op het park



Wilt u goederen verkopen of ter verkoop aan bieden op het park, overleg dan eerst met de beheerder



In gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, beslist de beheerder

Deze parkregels gelden voor iedereen op het park. Laten we er met elkaar voor zorgen
dat het verblijf op het park voor een ieder een genoegen is.
Namens de families Hakkers en Altena
_______________________________________________________________________________________________________
Recron-voorwaarden landrecreatie van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van vaste plaatsen, seizoensplaatsen,
toeristische plaatsen, vakantieverblijven en groepsaccommodaties, opgesteld voor de Recreatie-Ondernemers Nederland
(RECRON) in overleg met ANWB.

