
Vrijwilligers

Campingreglement Campingreglement

Bij deelname aan De Buurtcamping gaat u akkoord met dit reglement en neemt u de regels in acht.

Reservering en Inschrijving

Deelname aan De Buurtcamping is pas definitief wanneer u hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Hiertoe dienen betaling 

afgerond en het contact- en vragenformulier volledig ingevuld ingeleverd te zijn.

Voor deelname aan de (gratis) activiteiten en maaltijden is het dragen van een polsbandje verplicht. LET OP: zonder polsbandje dus 

geen activiteiten of eten! 

Wanneer u zich als vrijwilliger hebt opgegeven verklaart u akkoord te zijn met de verplichting van het uitvoeren van de 

werkzaamheden zoals op het rooster zal worden aangegeven.

Deelnemen Activiteiten en Maaltijden

Bij het inchecken tekent u voor ontvangst van het pakket. LET OP: bij het inleveren van de kampeerattributen op zondag dient u te wachten op een 

innameverklaring! Wanneer blijkt dat geen innameverklaring is afgegeven, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de waarde of de inhoud van 

het pakket.

Bij verlies van het polsbandje kunt u zich wenden tot de receptie. 

Niet-kampeerders kunnen ook deelnemen aan de activiteiten of gebruik  maken van de maaltijden door het aanschaffen van een polsbandje bij de 

organisatie. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per dag.

Inchecken

Op vrijdag 19 augustus kunt u vanaf 15:00u inchecken bij de receptie op De Buurtcamping.

Leenspullen

Voor degenen die geen eigen kampeerattributen hebben wordt een pakket samengesteld aan de hand van de antwoorden op het 

contact- en vragenformulier.

Afval

Laat geen rommel slingeren! Wijs ook uw kinderen hier op!

Neem een vuilniszak mee voor het verzamelen van afval. Ook na afloop van het weekend: ruim alle rommel op. Er zijn containers aanwezig.

Calamiteiten

Bij calamiteiten of evacuatie volgt u de aanwijzingen op  van de campingbeheerders, beveiligers en/of hulpdiensten.

Niet doen!

wordt zonder uitzondering Handhaving dan wel Politie ingeschakeld.

Het is verboden een eigen barbecue mee te nemen!

Het is niet toegestaan om meegenomen eten/drinken te nuttigen in het restaurant of op het terras van restaurant De Molenplas.

L[t_n w_ _r m_t zijn [ll_n __n onv_rg_t_lijk w__k_n^ v[n m[k_n!

Wij gaan ervan uit dat het niet aan de orde zal zijn, maar als het nodig is:

Bij constatering van diefstal, herhaaldelijk overlastgevend gedrag, al dan niet door alcohol- of drugsgebruik

Nachtelijk zwemmen is niet toegestaan!


