Campingregelement Pipowagen Camping
Bij aankomst graag telefonisch melden +31 617801500 voor u de camping opgaat, indien
anders afgesproken.

Betaling
Betaling dient direct bij aankomst te gebeuren, houd u er rekening mee dat er geen
pinautomaat op de camping aanwezig is. Wij accepteren geen cheques of anders buitenland
geld dan de euro’s.
Wanneer u zich op de camping bevindt dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

Aankomst
Bij aankomst mag de plaats na 13.00 uur in gebruik worden genomen.
Indien u één van de Pipowagens huurt kunt u hier vanaf 15.00 uur gebruik van maken.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Roken is binnen niet toegestaan.
Niet in de Pipowagens, niet in ‘t Paviljoen en ook niet in de sanitaire ruimte.

Vertrek
Bij vertrek dient de Pipowagen om 12.00 uur schoon te worden opgeleverd.
Indien de plaats of Pipowagen na 12.00 uur wordt opgeleverd wordt er één nacht extra in
rekening gebracht.
Bij vroegtijdig vertrek wordt geen geld terug betaald.

Bezoek
U dient uw bezoek vooraf bij ons aan te melden. Dit zodat we weten wie er wel en of niet op
de camping thuis hoort. Wij vragen € 1,- per bezoeker per dag.
Bezoekers dienen de camping voor 22.00 uur te verlaten.
U blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw bezoek.

Vervoer
Gelieve stapvoets te rijden op onze minicamping.
Auto’s mogen niet geparkeerd worden op de gereserveerde kampeerplaatsen.
Na laden en lossen de auto op de parkeerplaats parkeren.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 6 weken voor vertrek bent u 50% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering tot 4 weken voor vertrek bent u 75% van de huursom verschuldigd.
Bij annulering binnen 4 weken voor vertrek bent u 100% van de huursom verschuldigd.

Interesse in onze camping?
Graag vooraf reserveren. Wij rekenen € 4,95 reserveringskosten.

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Bij de Pipowagen Camping laten we met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn.
Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Ook u kunt op deze foto’s
(en soms in video’s) te zien zijn.
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor
bezoekers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van
bezoekers. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik
van foto’s en video’s. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van u op internet
verschijnen.
Daarom vragen we uw toestemming voor gebruik van beeldmateriaal:
Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door Pipowagen Camping gebruikt
mogen worden.
Datum:

.............................................................................

Naam:

.............................................................................

Handtekening:

.............................................................................

