
 
Huisregels Minicamping de Nachtzwaluw.  
 
 
Geachte bezoeker en gast, welkom op minicamping de Nachtzwaluw. 
Om u een prettig verblijf te kunnen garanderen, hebben wij een aantal huisregels opgesteld. 
Iedereen is gehouden deze regels na te leven. 
Wij houden ons aanbevolen voor ideeën, opmerkingen en wensen, om uw verblijf nog aangenamer te kunnen 
maken. 
 

1. Aankomst en vertrek: 
Bij aankomst dient u zich te melden bij de beheerder. Hier kunt u uw reservering laten zien. 
U krijgt de nodige informatie overhandigd. Aankomst kan vanaf 13:30 of op een ander afgesproken tijdstip. 
Op de dag van vertrek dient u voor 12:00 de plaats te hebben verlaten. Bij vertrek uw campingplaats netjes 
en schoon achterlaten, vervolgens melden bij beheerder. 
 

2. Parkeren: 
Auto’s mogen alleen bij aankomst het veld betreden. Daarna dient u te parkeren op de daarvoor 
aangewezen parkeerplaats. Met oog op calamiteiten dient u de toegang weg vrij te houden. 
 

3. Grondzeil:  
Het is niet toegestaan een plastic grondzeil te gebruiken. Dit komt niet ten goede van onze grasmat. Gebruik 
alstublieft een rubberen tapijt met gaatjes. Zo houden we het netjes voor de volgende gasten. 
 

4. Afval: 
Het afval moet worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afval containers. Glas en papier wordt apart 
verzameld. 
 

5. Mobiel toilet: 
Na het legen van uw mobiele toilet, dient u de stortplaats netjes achter te laten en even na te spoelen. 
 

6. Sanitair gebouw: 
Het sanitair gebouw gebruiken we met zijn allen. Graag schoon achterlaten en indien nodig de kinderen 
hierop te wijzen. 
 

7. Barbecue: 
Barbecueën is toegestaan, vuurkorven en andere manieren van open vuur niet. 

 

8. Geluid: 
Gasten komen hier voor de rust en ontspanning, storend lawaai en geluidsoverlast zijn dan ook uit den boze. 
Gebruik van radio, tv, muziekinstrumenten mogen dan ook niet storend zijn voor andere camping gasten. 
Vanaf 22:00 tot 8:00 moet het ‘stil’ zijn op de camping. 
 

9. Speeltuin, kinderboerderij en zwemvijver: 
De speeltuin, kinderboerderij en zwemvijver zijn voor alle toegankelijk. Bij warm weer kan bij zwemmen in 
de zwemvijver zwemmersjeuk voorkomen!! De speeltuin is alleen voor kinderen tot en met 12 jaar en 
toegankelijk tot zonsondergang. De dieren worden alleen door de beheerders gevoederd. 
  

10. Schade/eigen risico: 
U verblijft hier op eigen risico. Voor schade, diefstal en ongevallen zijn wij niet aansprakelijk. Het spreekt 
voor zich dat wanneer u schade veroorzaak, deze ook zelf zal moeten vergoeden. U bent ook 
verantwoordelijk voor uw bezoekers en kinderen. 
 

11. Naleving regels: 
Door de inschrijving als gast op ons terrein wordt u geacht op de hoogte te zijn van onze huisregels. Als u 
onverhoopt blijkt dat u deze regels niet naleeft, dan zijn wij helaas gedwongen, eventueel na een 
waarschuwing, de verdere toegang tot ons terrein te ontzeggen. 
 
 

 


