Reglement kampeerboerderij de Straat-Hof 2016
Om duidelijkheid te verschaffen en om de veiligheid te dienen, hebben we de belangrijkste regels
op onze (kampeer)boerderij hieronder op een rijtje gezet. Niet alles is in regels te vatten dus we
gaan er vanuit dat een ieder zijn verantwoordelijkheid kent en neemt.
Algemeen
 In het geval van schade en/of letsel als gevolg van het verblijf op de kampeerboerderij of
schade ondervonden door het gebruik van de op het terrein aanwezige voorzieningen, is de
eigenaar van kampeerboerderij de Straat-Hof niet aansprakelijk. Een ieder verblijft geheel op
eigen risico.
 In alle gevallen waarin dit reglement of de “Vekabo voorwaarden toeristische plaatsen” niet in
voorzien beslist de eigenaar van kampeerboerderij de Straat-Hof.
 De eigenaar van kampeerboerderij de Straat-Hof (Boer Aad) woont zelf ook op de
kampeerboerderij. Het woonhuis en de met privé aangemerkte gebouwen zijn niet toegankelijk
voor kampeerders of bezoekers.
 In geval van calamiteiten is de eigenaar (of diens vertegenwoordiger) telefonisch beschikbaar
op het telefoonnummer 06 – 53 86 46 86.
Aankomst en vertrek

Maandag t/m
zaterdag
Zondag

Aankomst & plaatsen
caravan
Tussen 14 en 18 uur
Tussen 11 en 12 uur of
na 19 uur (als dit is
afgestemd met de
eigenaar)

Vertrek

Afrekenen

Vóór 11 uur

Tussen 10 en 11 uur op
de dag van vertrek in de
Oude Stal
Vóór 11 uur of na 19
Op zaterdag tussen 10
uur (als dit is afgestemd en 11 uur in de Oude
met de eigenaar)
Stal

U dient vóór 11 uur de plaats verlaten te hebben i.v.m. voorbereidende werkzaamheden voor de
volgende gast. Indien u later wilt uitchecken kan dit alleen in overleg en tegen betaling. Zie ook
onze tarieven. Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
Op maandag t/m zaterdag tussen 12 en 14 uur en op zondag tussen 12 en 19 uur zijn we alleen in
het geval van calamiteiten bereikbaar (in eerste instantie telefonisch op 06 – 53 86 46 86). Dit om
uw en onze (zondags)rust te waarborgen.
Huurcaravans
 Onze huurcaravans zijn volledig voorzien van alle gemakken. Een koelkast, servies, voortent,
en tafel en stoelen. U dient zelf voor dekbedden, hoeslakens en/of slaapzakken te zorgen.
 De schoonmaak is inbegrepen in de huurprijs. U kunt inchecken vanaf 14 uur (m.u.v. de
zondag, dan alleen om 12 uur. Op de dag van vertrek kunt u uitchecken tot 11 uur.
Kampeerplek
 Het is niet toegestaan om het kampeermiddel zelf op het terrein te zetten of van het terrein af
te halen. Dit wordt door de eigenaar (Boer Aad) of een door Boer Aad aangewezen persoon
gedaan, op de daarvoor bestemde tijden. Alleen de trekker mag het veld op om uw
kampeermiddel op z'n plek te zetten. Voor campers hebben we speciale kampeerplaatsen
waar u met uw camper eenvoudig op kunt rijden, op aanwijzing van de eigenaar.
 Het gebruik van elektrische verwarmingsapparaten is niet toegestaan wanneer deze een hoger
vermogen dan 500 watt vragen. Een gasgestookte haard is dan een goed alternatief.
 Om het gras zoveel mogelijk te ontzien en te zorgen dat de volgende kampeerders ook nog
een mooie groene kampeerplek aantreffen, vragen we u gebruik te maken van





luchtdoorlatende tenttapijten of eco-grondzeil.
Tussen 23:00 uur en 7:00 uur heerst er nachtrust op onze camping. Het is niet toegestaan om
muziek te draaien of lawaai te maken op het kampeerterrein of aangelegen erf, tijdens de
nachtrust.
Leegstand is alleen toegestaan na overleg. In de drukke maanden (meivakantie, juli en
augustus) passen wij géén leegstandstarief toe en betaalt u bij leegstand het tarief voor een
kampeerplek inclusief twee personen.
Uw auto kunt u parkeren op onze parkeergelegenheid.

Veiligheid
 Een groot goed met zoveel mensen bij elkaar. U kunt uw bijdrage leveren door te rijden met
lage snelheid over het erf. En er samen op toe te zien dat bij het gebruik van skelters (of voor
spel gebruikte fietsen) de afritten van het erf door hen NIET gebruikt worden. U kunt zich
voorstellen welke snelheid en daarmee onveiligheid wordt bereikt.
 Van de eigenaar mag u verwachten dat het landbouwverkeer veilig uitgevoerd wordt. En is
daarop aanspreekbaar. Als er dan toch iets gebeurt zullen wij er alles aan doen u zo snel
mogelijk van adequate hulp te voorzien.
Elektrische auto
 De kampeerboerderij voorziet niet in oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Huisdieren
 Honden en andere huisdieren, zijn op onze camping niet toegestaan in verband met het
gebleken gezondheidsrisico voor onze koeien. Een uitzondering hierop zijn onze eigen
honden.
Bezoek
 Bezoekers zijn altijd welkom op onze kampeerboerderij. We onderscheiden twee soorten
bezoek. Kort bezoek tot een verblijf van 2 uur. En lang bezoek met een verblijf langer dan 2 uur
(tot 23 uur ’s avonds). Beide vormen van bezoek worden in rekening gebracht. Blijft uw bezoek
slapen, dan geldt dit als een extra overnachting. De verantwoordelijkheid voor het registreren
van bezoek ligt bij de kampeerder. Bij het uitchecken heeft de kampeerder het aantal
bezoekers paraat.
Annuleren
 Bij annulering van uw reservering tot 2 weken voor aankomst, brengen we u geen kosten in
rekening.
 Annuleert u tussen de 2 weken tot de dag van aankomst, dan brengen wij hiervoor (bij een
geboekt verblijf van 5 dagen of langer) een bedrag van € 25,- in rekening.
Materialen
 Ga verantwoord om met de materialen (bijvoorbeeld speeltoestellen, skelters, sanitaire
voorzieningen, boerderijmaterialen enz.) die u gebruikt. Ze worden u ter beschikking gesteld en
wij hopen dat u er zuinig mee omgaat, zodat ook de gasten na u er plezier aan kunnen
beleven.
 Ontdekt u een gebrek of tekortkoming aan een van de materialen, dan horen wij dit graag.
Afval
 Huisvuil kan (gescheiden) gedeponeerd worden in de containers aan de overkant van het
sanitair gebouw (de Milieu Straat-Hof). Graag alleen gesloten afvalzakken in de restafvalcontainers deponeren.
 Ook voor groen afval, glas, blik, plastic en papier afval staan in de Milieu Straat-Hof de kleinere
containers.

Chemisch toilet & afvalwater
 Chemisch afvalwater is te storten in de speciale afstort-unit achter het speelhuisje. Voor de
conservering van het afvalwater vragen wij u om “groene” middelen te gebruiken.
Sanitair
 Wij beschikken over schone sanitaire ruimten. Dagelijks wordt het gebouw goed
schoongemaakt, maar aan u de vraag om hierbij een handje te helpen. Laat na gebruik het
gebouw weer schoon achter.
 Tijdens schoonmaakwerkzaamheden vragen wij uw medewerking door het andere sanitair
gebouw te gebruiken.
 Laat de afwasplaats schoon achter en jonge kinderen alleen onder begeleiding van een
volwassene van het gebouw gebruik maken.
 Ontdekt u, ondanks de geboden zorg voor een schoon sanitair, toch onvolkomenheden, dan
horen wij dat graag van u.
Barbecueën
 Barbecueën is toegestaan, onder voorwaarde dat de haard voldoende los van de grasmat
staat.
 Houd rekening met uw buren bij het plaatsen van uw barbecue, in verband met eventuele
hinder van de rookontwikkeling.

