1. Bij aankomst melden bij de receptie. Dit geldt ook voor bezoekers.
Neem kennis van de geldende tarieven / voorwaarden.
2. Per kampeerplaats maximaal 1 voertuig op het kampeerterrein. De auto wordt
geparkeerd op de aangegeven parkeerplaatsen. Alléén laden en lossen op het
parkeerterrein. Het is verboden de auto op het terrein te wassen.
Bezoekers: parkeren bij de bordjes “P bezoekers”.
3. Indien bezoekers van gasten blijven overnachten, dient dit gemeld te worden
bij de campingeigenaar of om 22.00 uur terrein verlaten. Jongeren onder de
21 jaar zijn niet toegestaan te logeren in het vakantieverblijf zonder ouders/voogd
4. Op de weg over de camping en over het erf hebben voetgangers altijd voorrang,
daarna fietsers en dan de auto’s. Er mag alleen stapvoets (max 5 km / uur)
gereden worden.
5. Één hond (geen waakhond) per kampeerplaats is toegestaan (in overleg), mits
deze is aangelijnd en andere gasten géén last bezorgd. Uitlaten buiten het
terrein(zie bordjes). Honden van bezoekers zijn NIET toegestaan!
6. Het is NIET toegestaan een plastic grondzeil in de voortent te leggen; wel een
gaatjestapijt (grasmat niet beschadigen). Geen dichte luifel aan de voortent.
7. Afval: Restafval wordt opgehaald (containers voor glas, papier en blik staan bij
het toiletgebouw).
8. Electra aansluiting 6 AMP Dus s.v.p. geen elektrische kachels en kookplaten
gebruiken.
9. CAMPING GEELENHOOF AANVAARDT GÉÉN AANSPRAKELIJKHEID voor
diefstal of beschadigingen van eigendom of ongevallen van gasten en / of
bezoekers van gasten in de speeltuin en /of op de camping.
10. Terreinen die niet tot de camping behoren mogen niet betreden worden zonder
toestemming van de eigenaar. De beplanting en de bomen mogen niet
beschadigd worden.
11. Een barbecue is toegestaan mits deze aan de brandveiligheidsnormen voldoet.
(Tafelbarbecue svp niet op eigendommen van de camping plaatsen ivm
schroeischade)
Wees voorzichtig met open vuur. Maximaal 2 gasflessen.
Voor het ontsteken van open vuur is altijd toestemming van de eigenaar
nodig.
12. Een brandblusser is aanwezig bij het toiletgebouw. A.u.b. alleen gebruiken in
geval van nood. Zie brandveiligheidsplan.
A.E.D. aanwezig.
13. Geelenhoof hanteert de RECRON voorwaarden.
14. Belangrijke telefoonnummers staan vermeld op het prikbord bij de receptie en
op het terrein bij het toiletgebouw.

15. Wij verzoeken U het gebouw van sanitaire voorzieningen altijd schoon achter te
laten, zodat alle gasten steeds gebruik kunnen maken van een schoon toilet en /
of douche. Geen chemisch toilet schoonmaken in toiletgebouw. Gebruik
wasmachine en droger mogelijk middels inworp euro's. Excl.
wasmiddel. Na gebruik droger pluizenfilter schoonmaken.
16. Denk aan de rust van medegasten en buren. Tijdens Hemelvaart, Pinksteren en
de zomervakantie mag niet gewerkt/gebouwd worden aan caravans en
tuinhuizen.
17. Geen bergplaats achter of onder de caravan of tuinhuisjes. Aanbouw en tuinhuis
bouwen volgens campingvoorschriften en vooraf melden/aanvragen. Verkoop of
overdracht van caravan/chalet (seizoenplaats) dient vooraf gemeld te worden.
Stacaravan ouder dan 11 jaar geen verkoop op de plaats.
18. De paden tussen de caravans op het terrein 5 meter vrij houden voor de
brandveiligheid.
19. De vuilcontainer op de plaats laten staan. Geen grof vuil achterlaten.
20. Zorg dat het geluidsvolume van radio’s e.d. op een laag niveau blijft.
Nachtrust van 23.00 uur tot 08.00 uur. De slagboom en poort zijn gesloten
van 23.00 tot 7.30 uur.
21. Alléén wintertenten mogen blijven staan. De rest vóór 31 oktober verwijderen.
Caravan, tuinhuis en plaats moet schoon zijn voor 1 mei.
22. Openingstijden receptie:
09.00 uur – 12.30 uur
13.30 uur – 18.00 uur
19.00 uur – 20.00 uur (alleen in het hoofdseizoen)
Bij noodgevallen Bel (+31)495 - 65 18 58 of U kunt gebruik maken van de
nachtbel (bij de deur van de receptie)
Mocht U klachten en / of suggesties hebben, laat het ons dan weten.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de campingeigenaar.

Wij wensen U een prettig verblijf op camping Geelenhoof.
Geelenhoof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel in
welke vorm dan ook aan gasten en / of derden berokkend door welke oorzaak
deze schade ook is ontstaan.

