Reglement voor minicamping Fila-delfia
Aankomsttijd:
Na 13.00 uur bent u welkom. U kunt u in de kantine, die achter het woonhuis ligt, inschrijven.
Vertrektijd:
Indien uw campingplek na u verhuurd is dient u voor 12.00 uur de camping te verlaten.
Anders kunt u vertrekken wanneer u het beste uitkomt. Graag even overleg.
Huisdieren:
Zijn welkom, maar moeten op de camping aan de lijn worden gehouden. Buiten het terrein en
in het bos gedeelte mogen ze los lopen.
Auto:
Uw auto kunt u parkeren op het parkeerterrein of buiten de camping,indien er geen plaats is
mag u de auto naast uw caravan of tent plaatsen, graag even overleg.
Rijdt u vooral langzaam, zodat anderen geen last van u hebben.
Huisvuil:
Alle afval wordt voor aan de weg verzameld. Het wordt gescheiden in: flessen, kranten, groen
en plastic. Wat er daarna nog overblijft kunt u kwijt in de container.
Afvalwater:
U kunt uw waterafvoer van uw caravan aansluiten op de paaltjes. U kunt daar ook uw
wateropvang systemen ledigen. Chemische toiletemmers kunnen worden geleegd bij de
toiletgroep rechtsachter op de camping.
Toiletten en douches:
Graag even melden als iets niet in orde blijkt te zijn.
BBQ:
Dit is bij uw caravan of tent niet toegestaan in verband met kans op veenbrand. In overleg
kan er een plek op het plateau voor uw worden aangewezen.
Brandveiligheid:
De brandblusser kunt u vinden bij het terras.
Bezoekers/gasten
Zijn van harte welkom. Bij feestjes, verjaardagen etc. graag even overleg.
Wij rekenen voor uw bezoek geen extra kosten.
Internet is op elke camping plaats te ontvangen.
Televisie is in de kantine aanwezig.
Biljarten; in overleg met de beheerder
Fietsen: deze mag u plaatsen achter de kantine in de overdekte fietsenstalling.
Aansprakelijkheid:
Fila-delfia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel van mens of dier,
verlies, vermissing, vernieling of beschadiging van uw eigendommen.

