Reglement POLDERFLORA 2018
Fijn dat u onze camping hebt uitgekozen voor uw vakantie! Om al onze gasten te laten genieten van een ontspannen verblijf hebben wij
onderstaande regels opgesteld.
Inchecken/ uitchecken
Camping: aankomst na 13.30 uur - vertrek voor 12.00 uur
Huisjes: aankomst na 14.00 uur - vertrek voor 10.00 uur
Kampeerplaatsen
Graag bij aankomst melden, dan kunnen wij uw kampeerplaats aanwijzen. Kampeermiddelen uitsluitend op de aangegeven plaats, de caravan
of vouwwagen op de betonplaat, de voortent of luifel over het kunstgrasgedeelte.
Wij zijn zuinig op ons gras, daarom zijn campers uitsluitend toegestaan op de verharde plaatsen en verzoeken wij u niet onnodig met de auto
over de velden te rijden.
Parkeren
Ivm de autovrije velden kunt u de auto parkeren op één van de parkeerplaatsen, dus niet naast de caravan of bij de huisjes.
Bij aankomst of vertrek tijdens de nachtrust (tussen 22.00 en 07.00 uur) kunt u parkeren op het parkeerterrein bij de entree.
Rust
Houd rekening met elkaar. Geen luide muziek of lawaai gedurende de gehele dag en gepaste rust tussen 22.00 en 07.00 uur.
Hooiberg
De hooiberg is van 07.00 tot 22.00 uur vrij toegankelijk, er is een zithoek met diverse leesvoer, folders en informatie over de omgeving.
Leegstand
Mocht u één of meerdere nachten niet op ons terrein doorbrengen dan dient u dit vooraf aan ons te melden.
Bij niet aangemelde afwezigheid behouden wij ons het recht voor om deze dagen tegen vol tarief door te berekenen.
Bezoekers
Meld uw bezoek vooraf aan, hiervoor geldt het bezoekerstarief. Bezoekers mogen niet overnachten op Polderflora zonder
toestemming/ bijbetaling.
Sanitair
Voor alle sanitaire behoeften dient u gebruik te maken van de daarvoor bestemde toilet- en douchegelegenheid
in het sanitairgebouw. Kinderen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene.
De uitstort voor chemisch toilet bevindt zich aan de achterzijde van het sanitairgebouw.
Huisdieren
Huisdieren zijn toegestaan op de camping, niet in de huisjes. In verband met onze scharrelende kippen moeten huisdieren
te allen tijde zijn AANGELIJND. Honden aub uitlaten langs het Rietveldsepad en niet op het campingterrein!
Het achterste gedeelte van de camping (langs de waterpartijen) is niet toegankelijk voor uw huisdier, ook niet
aangelijnd. Dit in verband met verstoring van flora en fauna. Het is verboden om huisdieren te laten zwemmen in de vijvers.
Roken/ vuur/ bbq
Geen open vuur in verband met brandgevaar. In alle gebouwen geldt een rookverbod. Wij verzoeken u om niet op het kunstgras
te roken en te barbecuen. Dit om schroeiplekken te voorkomen. Een brandblusapparaat is in elke accommodatie aanwezig. In
geval van brand direct de beheerder waarschuwen en 112 bellen.
Afval
Graag uw afval scheiden naar glas, papier, gft, restafval en pmd (plastic/blik/drinkpakken) pmd en restafval uitsluitend in
dichtgeknoopte zakken. Oud brood, groenteresten en fruit (geen citrusvruchten) mogen naar de voederbak in de dierenweide.
De afvalstraat bevindt zich naast de fietsenstalling. Laat u aub geen grofvuil achter zoals bijv. stoelen of tenten.
Wij houden van een schone camping en verzoeken u om uw plaats netjes te houden.
Vijvers
Een deel van onze waterpartijen is afgesloten om flora en fauna ongestoord hun gang te laten gaan. Op bordjes staat
aangegeven tot hoever u toegang heeft. Baden in de vijvers is te allen tijde op eigen risico. Polderflora aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid aangaande de gevolgen van zwemmen of baden in de vijvers.
Openings- en Sluitingstijden
De receptie is open op maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 17.30 uur. Op zondag zijn wij gesloten. Buiten deze openingstijden kunt u voor
dringende zaken contact met ons opnemen op nummer 06- 1455 3893.
Wij wensen u een prettig verblijf op Polderflora!
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