Huisregels camping Duinhoeve Renesse:
Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, hanteren we jdens uw verblijf onderstaande huisregels.
Wij rekenen op uw spor eve medewerking!

Rookverbod:
In al onze sanitair gebouwen, zwembad en ander overdekte gebouwen is roken verboden. U
dient zorgvuldig om te gaan met roken op de
camping en sigare enafval te deponeren in
een asbak.
Rust op de camping:
Veroorzaak geen (geluids-)overlast jdens uw
verblijf voor uw medekampeerders. Respecteer elkaars privacy en rust! Houdt radio, tv en
conversa es op acceptabel geluidsniveau.
Open vuur niet toegestaan:
Open vuur is niet toegestaan. Wees a ent
op brandgevaar. U dient te zorgen voor
een deugdelijke elektriciteits-, gas– en
warmte installa e.

Honden aan de lijn:
U dient ten alle jden uw hond aan te
lijnen, ook bij uw plaats. Uitlaten van uw
hond op het daarvoor bestemde terrein,
neem ook een zakje of schep mee!
Gebruik van sanitair:
Gebruik het sanitair waarvoor het
bedoeld is en respecteer de algemene
hygiëne. Laat de ruimtes schoon achter.
Tussen 12-15 uur wordt het sanitair
schoongemaakt, het desbetreﬀende gebouw wordt dan (gedeeltelijk) afgesloten. Het is dan ook verboden deze te betreden jdens het schoonmaken, u kunt
gebruik maken van een ander sanitair gebouw!
Afval opruimen:
U dient uw afval te verzamelen in vuilniszakken, om zo los zwervend afval te voorkomen. Deze kunt u deponeren in de afvalcontainer bij de entree.

Partytenten verboden:
Op onze camping zijn partytenten geheel
verboden. Ook in combina e met een klein
slaaptentje is een partytent verboden.
Respecteer de nachtrust:
De nachtrust gaat in om 23 uur en duurt tot
8 uur. Gedurende deze periode wordt er
verwacht dat u geen geluid produceert wat
de nachtrust van anderen kan verstoren.
Barbecue toegestaan:
Houtskoolbarbecue is toegestaan op de
camping, tenzij de recep e een verbod
hee ingesteld. U dient voor de veiligheid
wel een blusmiddel jdens het barbecueën achter de hand te houden.

Slagboom, parkeren en rijverbod:
Met de slagboompas hee u met één
camper of auto (+ caravan) toegang tot de
camping. Uw auto dient op uw plaats geparkeerd te worden. De slagboom is tussen 23—7 uur gesloten, er geldt dan ook
een algemeen rijverbod voor alle voertuigen. Tevens dient u al jd een maximale
snelheid van 5 km/h aan te houden!
Dagbezoek en logees:
Zowel dagbezoek als logees dient u aan te
melden bij de recep e. Tevens dienen zij
op de hoogte te zijn van de huisregels en
deze na te streven.
Voetballen en (bal)spelen:
Voetballen en andere balspelen is uitsluitend toegestaan op de daarvoor bestemde sportvelden. Rondom de kampeerplaatsen zijn balspelen niet toegestaan!
In het zwembad zijn ballen verboden!
Hoverboards en Segways zijn op de
camping niet toegestaan
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