Kampregels / Contract

SEIZOEN EN JAAR PLAATSEN

LaWeDa



De gasten van Camping LaWeDa zijn ten volle aansprakelijk voor schade toegebracht aan
eigendommen van deze camping. De beheerders zijn niet aansprakelijk voor
beschadigingen, zoekraken en diefstal van de eigendommen van onze gasten



Gasten gaan akkoord met de opgestelde kampregels, bij niet naleven van de regels of het
verstoren van de openbare orde zijn de beheerders gerechtigd passende maatregelen te
treffen.



Bij afwezigheid van onze gasten langer dan 48 uur dient de stroomtoevoer naar de
caravan afgesloten te worden.



Onze gasten dienen zelf hun kampeerplaats te onderhouden, gras te maaien en het aanzien
van de caravan acceptabel te houden, dit ter beoordeling van de beheerders. Bij aanvang
van het seizoen rond 1 april dienen de kampeermiddelen schoon en de omgeving hiervan
verzorgt te zijn.



Afval dient u in afgesloten vuilniszakken te deponeren in de daarvoor geplaatste
afvalcontainer. Glas en papier ( gebundeld) worden apart verzameld en horen niet in de
container. Grof vuil dient door uzelf afgevoerd te worden en kunt u aanbieden op de
gemeentewerf in Zweeloo.



Als u familie, kinderen, vrienden of kennissen gebruik laat maken van uw kampeermiddel
dan betalen deze het normaal geldende tarief per persoon per nacht en het vervoersmiddel.



Huisdieren zijn welkom mits aangelijnd. Hun uitwerpselen dient u op te ruimen.



Bezoekers dienen zich eerst bij de beheerders aan te melden, zijzelf of u betaalt hiervoor
€ 1.00.



Verkoop van uw caravan waarbij deze van de camping afgehaald moet worden geschied
op een tijdstip afgesproken met de beheerders. Bij verkoop op de plaats (uitsluitend na
goedkeuring van de beheerder) ontvangt deze 5% van de vraagprijs
Vooraf wordt overlegt welke bijgebouwtjes er mogen blijven staan en welke er verwijderd
dienen te worden.



Opzeggingen dienen schriftelijk voor 1 september van het lopende jaar te geschieden, de
plaats schoon en ingezaaid opleveren voor 31 december. Bij niet correct opleveren worden
de kosten voor herstel aan u in rekening gebracht.



Iedere zichtbare veranderingen op of nabij de door u gehuurde plaats m.b.t. bestraten,
bijbouwen, aanplanten of verwijderen van aanplanting is niet toegestaan zonder
toestemming van de beheerder



Beheerder:

Huurder:

