Verblijfsinformatie
Wij heten u van harte welkom op onze camping. Om misverstanden en te veel
borden te voorkomen hebben wij in deze verblijfsinformatie een aantal regels nader
vastgelegd. Als hoofdregel geldt: geniet van uw vakantie, gedraag u zo, dat uw mede
gasten geen overlast van u ondervinden en bedenk dat kamperen een sociaal
gebeuren is.
Aankomst
Een ieder dient zich bij aankomst op de gezette openingstijden te melden bij de
receptie.
Verkeer
Auto`s mogen alleen stapvoets rijden.
Geluid
Muziek van welke aard dan ook dient alleen voor eigen genot te zijn en geen overlast
aan derden te bezorgen.
Tussen 23.00 uur en 07.30 uur geldt de nachtrust. Dit betekent dat er ook gedurende
deze periode een rijverbod is voor gemotoriseerd verkeer.
Huisdieren
Huisdieren zijn welkom op onze camping. Uw hond dient echter aangelijnd en buiten
de camping uitgelaten te worden. Indien uw hond op het terrein een boodschap heeft
gedaan, dient u dit op te ruimen.
Afval
Help het terrein schoon te houden. Gooi een volle vuilniszak goed gesloten in de
vuilcontainer bij de receptie.
Vervuild water
Waswater, afwaswater en overig vervuild water dient u op te vangen in een emmer
o.i.d.
Het mag in geen geval direct op de bodem geloosd worden.
Sanitaire gebouwen
Deze worden door ons zo schoon mogelijk gehouden. Mocht u echter constateren
dat dit niet het geval is, wilt u dit dan melden zodat actie kan worden ondernomen.
Gebruik het sanitair waarvoor het bedoelt is, laat alles achter zoals u het zelf graag
aantreft.
Kinderen onder begeleiding gebruik laten maken van de sanitaire voorzieningen.
Brandveiligheid
Het ontsteken van open vuur is niet toegestaan.
Gas en elektra
Energie is kostbaar wees er dus zuinig mee. De stroom aansluiting is 4 ampère.
Wasserette
De wasmachine en droogtrommel werken op de inworp van een muntstuk..
De wasserette sluit om 22.00 uur.

Klachten en sancties
Hoewel wij alles doen wat in ons vermogen ligt, kunnen er bij u toch klachten
ontstaan. Meldt deze zo snel mogelijk bij de beheerder dan proberen wij deze zo
goed mogelijk te verhelpen. Personen die zich niet houden aan de geldende
gedragsregels kunnen door de beheerder middels aanzegging onbevoegd verklaard
worden en dienen het terrein onmiddellijk te verlaten.
De eigenaar is gerechtigd de toegang tot het terrein te verbieden of al aanwezige
kampeerders verder verblijf op de camping te ontzeggen.
Schade veroorzaakt aan opstallen, begroeiing of andere eigendommen van de camping
zullen aan de betrokkenen in rekening worden gebracht.
De eigenaar van de camping laat kampeerders en bezoekers op eigen risico tot het
terrein toe. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of ongevallen
door derden veroorzaakt. Door betreden van het terrein doen kampeerders en/of
bezoekers uitdrukkelijk afstand tegenover camping “deDobbe” in Holwerd van enig recht
op schadevergoeding.
Bij aankomst bent u het volledige bedrag verschuldigd. In geval van een eerder vertrek
wordt er geen restitutie verleend.
Door op onze camping te verblijven bent u akkoord met de regels in deze
verblijfsinformatie en verklaart u zich aan deze regels te zullen houden.
Tot slot wensen wij u een prettig verblijf op onze camping en hopen dat u een
gezellige vakantie zult hebben!
Voor dringende zaken kunt u terecht bij de beheerder.

