REGELEMENT CAMPING
ALGEMEEN:
campings van de SVR onderscheiden zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van
Mini-campings
vrijheid. Er is voldoende ruimte voor een leefbaar vrijetijdsleven. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een
keurslijf van ge- en verboden.
Toch is het ter wille van de leefbaarheid op onze mini-camping
mini camping noodzakelijk u te herinneren aan enkele
afspraken. We leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk enkele regels in
acht te nemen. U doet onss een groot genoegen en bewijst de SVR steun als u en uw tenttent en/of caravan genoten
deze kampregels zorgvuldig naleven.
Huisvuil dient uitsluitend in dichtgebonden zakken te worden gedeponeerd op de door ons aangewezen plaats.
Probeer de mini-camping vrijj te houden van ratten en ander ongedierte. Zoek voor voedselresten (in overleg) een
andere bestemming. Glas en papier wordt gescheiden. Hiervoor staan bakken voor het sanitair.
Afvalwater bederft het milieu en dus uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in
in de omgeving van uw tent /
caravan en loos het beslist niet in sloten. Gebruik geen milieubedreigende afwasmiddelen. Loos afvalwater in de
ijzeren stortbak tegenover het badhuis.
Toiletemmers worden geledigd in de ijzeren stortbak tegenover het badhuis. Hierin kunnen geen chemische
middelen worden gestort.
Toiletten gebruiken we samen en we moeten ze dus ook samen schoonhouden. Wees na elk verblijf trots op een
schoon toilet!
Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein. Het wassen van auto’s
auto’s bij de kampeerplek is niet toegestaan.
Sport en spel kunnen op onze mini-camping
camping ruimschoots worden beoefend. Kies hiervoor een plek op
voldoende afstand van de caravans / tenten en zorg ook dat de dieren er geen hinder van ondervinden.
Boerderijdieren mogen niet worden bang gemaakt en opgejaagd. Wij doen erg ons best om zoveel mogelijk
makke dieren te hebben en dat willen we graag zo houden. Zorg dat alle hekken altijd dicht zijn, zodat de dieren
niet kunnen ontsnappen. Ook lopen er dieren los op het erf.
erf. Zij mogen ook niet opgejaagd of gepest worden. Veel
van de paarden hier op de boerderij staan bij ons in pension en zijn dus niet van ons. Het is dan ook niet de
bedoeling om de paarden uit het land te halen, want de meeste eigenaren stellen dit niet op
o prijs.
Huisdieren zijn wel welkom bij ons op het erf, maar honden dienen te allen tijde te zijn aangelijnd, omdat er
nogal wat dieren los rondlopen, die bang zijn voor honden en bovendien ook een lekkere prooi voor ze kunnen
zijn. Honden dienen te wordenn uitgelaten buiten het terrein. Ook op de Voert kunnen de honden eigenlijk niet los
lopen, omdat ze dan eventueel achter de schapen aan kunnen gaan. Dit kan bij schapen een spontane abortus
veroorzaken, vanwege de plotselinge stress. Zorg er voor dat uw hond
hond geen hinder veroorzaakt voor uw
kampgenoten. De fout ligt vrijwel altijd bij de baas of bazin….
bazin

Beplantingen rond onze mini-camping
camping zijn aangebracht om tenten en of caravans te onttrekken aan het oog van
andere genieters van ons mooie landschap. Probeer
Probeer het groen zoveel mogelijk in stand te houden.
Kuilgras is voer voor de dieren in de winter. Om de kwaliteit van het gras te behouden mogen er geen gaten in
de ronde balen en in de graskuil komen. Daarom is het verboden om op de ronde balen en de graskuil
grasku te spelen.
Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze mini-camping
mini
bevindende
goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij niet. Voor verzekering van bijv uw tent of caravan
tegen storm, brand, diefstal
stal e.d. dient uzelf zorg te dragen. Besef dat windkracht 12 harder raast dan uw auto.
Telefoon is beschikbaar voor bellen. Beperk het echter tot dringende gevallen, want ons werk gaat gewoon
door en we moeten ook wel eens een tukje doen.

