
 

 

Huisregels 
Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, hanteren we tijdens uw verblijf 

onderstaande huisregels. 
 

Reserveren 

Wilt u zeker zijn van een kampeerplaats bij ons op de camping? Dan raden wij zeker 
aan vooraf te reserveren dit kan via ons online boekingssysteem ons e-mailadres of 
even te bellen naar +316 16646546. Wij vragen geen reserveringskosten, wel vragen 
wij een aanbetaling van 20%. Het restbedrag betaalt u bij aankomst in de receptie, 
dit kan met pin of contant. Boekt u korter dan 30 dagen voor aankomst, dan vragen 
wij u het volledige bedrag te betalen.  
 

Aankomst en vertrek 

Aankomst na 13.00 uur en vertrek vóór 11.00 uur, overleg is altijd mogelijk. Bij 
aankomst dient u zich te melden bij de receptie.  
 

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 bij de 
receptie. 
 

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.  
 

Grondzeil 

Alleen een doorgroei-mat mag gebruikt worden op onze camping. Dit zijn matten 
waar het gras doorheen kan groeien. 
 

Vuur 

Vuur maken op de camping is niet toegestaan.  
 
 



 

 

Speeltoestellen 

Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. 
 

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 23.00 uur en 8.00 uur dient het stil te zijn op onze 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, telefoonnummer huisarts Julianadorp: 0223-641221, 
telefoonnummer huisartsenpost Den Helder (voor na kantooruren): 0223-670470 
Noodnummer camping: (Esther) +316 21944281 (Barry) +316 36189918 (Wim 
Langelaan) +316 10398745 

 

 

 


