
CAMPING JULIANADORP AAN ZEE

AANKOMST & VERTREK

Aankomst na 13.00 uur en vertrek vóór 11.00 uur,

overleg is altijd mogelijk. Bij aankomst vragen wij u

zich te melden bij de receptie.

HUISREGELS
OM U W V ERBLI JF  EN DAT V AN ANDE R EN ZO PLEZ IER IG

MOGE LI J K TE  M A KE N ,  HANTE R EN WE TI JDE NS UW  VERBLIJF
OND ERS TAANDE  HUISREG E LS .

HUISDIEREN

Huisdieren zijn welkom op onze camping. Mits ze

ten alle tijden aangelijnd zijn. Huisdieren mogen

niet uitgelaten worden op of rondom onze

camping. Onze camping ligt gelegen aan een

prachtige wandelroute waar u uw huisdier kunt

uitlaten. Wij vragen u gebruik te maken van

poepzakjes, gratis verkrijgbaar op de camping.

AUTO'S

Auto’s zijn niet toegestaan op de kampeerplaats.

Deze moeten geparkeerd worden op de daarvoor

aangewezen parkeerplaatsen. Wij verzoeken u op

het erf stapvoets te rijden.

BEZOEK

Bezoekers dienen zich altijd zelf bij aankomst te

melden en parkeren op het parkeerterrein. Voor

kort bezoek (max. 2 uur) rekenen wij €0,50 per

bezoeker. Voor dag bezoek rekenen wij €1,50 per

bezoeker. Voor overnachtende bezoekers geldt het

persoonstarief van €5,- per nacht excl.

toeristenbelasting. Per kampeerplaats is 1

bijzettentje toegestaan. 

TENTTAPIJT

Alleen een doorgroei-mat mag gebruikt worden op

onze camping. Dit zijn matten waar het gras

doorheen kan groeien. Heeft u twijfels over uw

tenttapijt, geen paniek bij de receptie kunnen wij u

verder helpen.



SPEELTOESTELLEN

Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op

eigen risico. Skelters en fietsjes, graag na gebruik

weer terug zetten bij het speeltoestel.

AANSPRAKELIJKHEID

De gastheren/vrouwen zijn op geen enkele manier

aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel en

vermissing van persoonlijke eigendommen of

materiële schade ontstaan tijdens het verblijf op de

camping.

STILTE

Tussen 22.30 uur en 8.00 uur dient het stil te zijn

op de camping. 

SANITAIR

Het sanitair gebouw wordt ten alle tijden netjes

achtergelaten. Wij vragen u om maandverband,

tampons, vochtig wc-papier etc. in de hiervoor

bestemde vuilnisbakjes te deponeren. Wij vragen u

kinderen onder de 7 jaar te begeleiden. Huisdieren

en roken zijn in ons sanitair gebouw verboden. In

de avonduren graag de deuren goed sluiten, dit

i.v.m. met muggen.

NOODGEVAL

Alarmnummer: 112
Huisarts Julianadorp: 0223-641221
Huisarts voor na kantooruren: 0223-670470

Noodnummer camping (Esther): 06 21 944 281
Noodnummer camping (Barry): 0636189918
Noodnummer camping (Wim): 0610398745

WIFI

Gratis wifi, Netwerk: Camping Julianadorp Aan Zee

Wachtwoord: aan zee!

CAMPING JULIANADORP AAN ZEE


