Regelement
BAKKER in colijnsplaat
De bakker komt NIET op het terrein. De bakker is wel op zondagmorgen geopend voor heerlijk vers brood (u moet dit dan wel gaan halen).

Nummers voor noodgevallen:
mini camping

" weizicht "
Beste gasten,

Alarmnummer voor politie/ambulance/brandweer 112
Weizicht huis:0113-695680/0623470871
Artsen en apotheek: G.J.P.M. van Delft Tel:0113-695304
Tandarts Heijers-Bakker, Hoofdstraat 77, Kortgene 0113-301992

Fijn dat u uw vakantie op onze mini-camping doorbrengt. Wij doen er alles aan om uw verblijf zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Ons werkend
akkerbouw bedrijf is niet groot maar toch zijn er een aantal machines die voor enig geluid kunnen zorgen. Wij begrijpen dat, dat niet altijd even
plezierig is, maar vragen toch uw begrip. Verder willen wij u vragen dit reglement door te lezen.
Wij wensen u een hele fijne vakantie.

AANKOMST EN VERTREKTIJDEN
Aankomst na 15.00 uur, vertrek voor 12.00 uur. In overleg kan uw caravan op de bietenplaat staan tot het einde van de dag als u nog van het zonnetje
wilt genieten.
ALGEMEEN
Onze receptie is van dagelijks geopend van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Hier kunt u terecht voor al uw vragen, betalingen, gebruik van
de wasmachine en droger, bespreking van een nieuwe vakantie enz.. Bij onraad en noodgevallen kunt u dag en nacht een beroep op ons doen.
tel:0113-695680/695385
Alle betalingen van gebruikte diensten, die niet direct betaald zijn, dienen 1 dag voor vertrek aan ons voldaan te zijn.
RECEPTIE
In het receptie gebouw vindt u bovenstaand, maar ook boeken en tijdschriften om te lenen. U kunt er een kaartje leggen of een spelletje spelen
als het weer eens niet zo lekker is. Diegene die ons met een tent bezoeken kunnen koken in de keuken. Zorgt u er wel voor de ruimte zo achter te
laten als u hem aantrof.
IN EN UITLADEN EN PARKEREN VAN UW AUTO
Buiten de gasten met duikmateriaal in hun auto, is het niet toegestaan om uw auto bij de plaats te parkeren. Bent u klaar met in/uitladen, zet
uw auto dan op de betonplaat.
BARBEQUEEN
Is toegestaan, maar bent u wel voorzichtig. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
BEZOEKERS EN LOGE’S
Dagbezoek en loge’s dient u aan te melden. U als gast, bent verantwoordelijk voor uw bezoek of loge. Dagbezoekers betalen Euro 1,-- p.p.p.d. en
dienen hun auto op de bietenplaat te parkeren. Loge’s betalen Euro 3,50 p.p.p.n + toeristenbelasting a Euro 0,85
DIEFSTAL, VERLIES OF SCHADE
Mini-camping “WEIZICHT” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, schade of letsel van welke aard dan ook, tijdens of
tengevolge een verblijf op ons terrein.
ELECTRA
Op uw plaats heeft u de beschikking over 10 amp. stroom. Houdt u er wel rekening mee dat gebruik van teveel apparatuur storing tot gevolg kan
hebben. Het is en blijft kamperen.
SANITAIR EN AFWASGELEGENHEID
Het toilet gebouw wordt twee maal per dag grondig gereinigd. In elke douche staat een wisser. Als eenieder deze na het douchen gebruikt houden
we de ruimtes zo schoon mogelijk. Gebruik van toiletten, afwasplaats en douches is gratis. Uit milieu overwegingen zit er op de douches een
waterbesparende douchekop. U heeft ruim de tijd om te douchen. Door deze maatregel hopen wij verspilling van water tegen te gaan. Wanneer
u, bij een kleine boodschap, de knop van het toilet een tweede maal indrukt wordt ook daar het overbodig gebruik van water tegengegaan. Wij
rekenen op uw medewerking. Het is uitdrukkelijk verboden te roken in de toilet en wasgelegenheid. Dit om het uitdrukken van peuken op de
vloer tegen te gaan. Ook is het sanitairgebouw geen speel- en ontmoetingsplaats voor de jeugd.
POST EN BERICHTEN VAN THUIS
Deze worden persoonlijk en zo nodig in de nacht bij u gebracht. Laat achterblijvers weten waar u bent en geef ons adres en telefoonnummer aan familie of thuiswacht. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers.
WASMACHINE EN DROGER
In de baby-verzorgingsruimte vindt u ook de wasmachine en droger. Meld u bij de receptie als u een was wilt draaien of drogen. Euro 2,50.

HUISDIEREN
U houdt huisdieren ten alle tijden aangelijnd. Honden buiten het terrein uitlaten. Het is uit hygiëne oogpunt niet toegestaan huisdieren mee te nemen
naar de sanitairevoorzieningen. Eventueel vieze honden kunt u spoelen bij de kraan van het receptie gebouw.
MILIEU
Het milieu is ons een grote zorg en heeft daarom extra onze aandacht. Op het terrein staan enkele afvalbakken. Aan de voorkant op de bietenplaat
vindt u de speciale glas-, papier- ,GFT-, en huisvuil containers. Afvalzakken dient u dichtgeknoopt in de daarvoor bestemde bak te deponeren. Scheur
kartonnen dozen in kleinere stukken en doe deze in de papiercontainer. Laat geen hele dozen naast de container staan. Graag vragen wij uw
medewerking om het terrein zo schoon mogelijk te houden.
LEEG UW CHEMISCH TOILLET NIET IN DE SANITAIRRUIMTE, MAAR GEBRUIK HET CHEMISCHSTORT TEGEN DE SCHUUR.
RUST OP HET TERREIN
Laat uw medegasten niet mee genieten van uw geluid. Bedenkt dat kleine kinderen vroeg naar bed gaan. Uw radio of televisie is al gauw voor uw
naaste hoorbaar. Wij verzoeken om stilte van 23.00 tot 8.00 uur zodat iedereen van een ongestoorde nachtrust kan genieten.
VIJVERS
Hoewel wij de drinkput en de eendenvijver goed omheind hebben vragen wij toch oplettendheid van iedereen op het terrein dat er geen kinderen
over de omheining klimmen.
SPEELTOESTELLEN
Het spelen op, in en rond de speeltoestellen is op eigen risico. Schoenen uit op de trampoline.
FIETSEN EN BOLDERKARREN
Fietsen en bolderkarren kunnen gehuurd worden bij de receptieruimte. De huurprijs staat vermeld in de prijslijst/folder. Alle fietsen en
bolderkarren dienen na gebruik schoon te worden ingeleverd. Zijn er mankementen aan fiets en/of bolderkar, neem deze dan zo snel mogelijk
met ons door. Een lekke band of ketting van de fiets hoort bij ons risico, bij grotere mankementen kunnen wij een de borg geheel of
gedeeltelijk inhouden voor reparatie. Ga met het materiaal om als was het uw eigendom.
BULLETINBOARD
Op het bulletinboard vindt u allerlei wetenswaardigheden. Elke week verversen wij de agenda, zodat u op de hoogte blijft van wat er zoal in
Zeeland te beleven valt. Heeft u een boodschap of wilt u iets kopen of verkopen dan kunt u bij de receptie een kaartje afgeven met de
gegevens. Wij zorgen ervoor dat het op het bord terecht komt. Ook eventuele lezingen of gezamenlijke activiteiten kunt u hier vinden.
Het niet naleven van de regels, zeker die van de nachtelijke rust, kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben, zonder dat
restitutie van het kampgeld plaatsvindt.
Mocht u ondanks onze uiterste zorg en moeite toch een gerechtvaardigde klacht hebben dan vragen wij u deze direct en persoonlijk met ons
op te nemen zodat wij een en ander zo spoedig mogelijk voor u kunnen oplossen.

Naar aanleiding van eerdere ervaringen willen wij u erop attanderen dat het dievengilde het zeer prettig vindt dat
menigeen nog een laatste dag met vol gepakte auto van de zeeuwse kust wil genieten. Wij raden u aan, als u nog van uw
laatste dag wilt genieten uw auto niet volgepakt mee naar het strand te nemen. Laat uw (waardevolle) spullen liever bij
ons achter en voorkom zo uw laatste dag op het politiebureau te moeten door brengen.
Legionela
Wij voldoen aan de Legionela keuring. Toch zijn er enkele aspecten waar wij als camping geen grip op hebben en uw
medewerking voor vragen.
Ben voorzichtig met sproeiwater (kinderen die in de zomer met een waterslang spelen b.v.) zeker bij warm weer kan
inademing van stoom besmetting tot gevolg hebben.
Voor de vaste gasten geldt, laat uw slang nooit aangekoppeld zitten. Gebeurd het toch een keer, spoel dan uw slang
minimaal 2 min. door. Zeker bij temperaturen boven de 25C is dit van belang.

De familie van de Bilt wenst u veel plezier op uw vakantie.

