Huisreglement Minicamping de Loenense Brug
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Recreant zal zich te allen tijde correct en netjes gedragen, zonder de overige gasten tot last te zijn.
Recreant zal alle voorzieningen als een goed huisvader gebruiken en schoon achterlaten.
Huisdieren zijn niet toegestaan; De Loenense Brug (DLB) mag hierop onder voorwaarden uitzonderingen maken,
zoals de hulphond van minder validen. De recreant dient dit officieel en vooraf aan te geven aan DLB.
Roken of open vuur (b.v. het branden van kaarsen) is niet toegestaan in de accommodaties.
Open vuur zoals kampvuren of fakkels is op het terrein niet toegestaan.
Gemotoriseerd verkeer is alleen tussen 8.00 en 22.00 uur toegestaan.
Op het terrein geldt een snelheidsbeperking. Er mag alleen stapvoets worden gereden.
De inrit en doorgangen mogen niet geblokkeerd worden.
BBQ op kolen is toegestaan mits de BBQ niet direct op de grond staat. Er zijn stoeptegels vrij beschikbaar waarop een
zogenaamde tafelbarbecue kan worden geplaatst. Een blusmiddel, bijvoorbeeld een emmer water, dient voor het
grijpen te zijn.
Het sanitair dient na gebruik schoon en proper te worden achtergelaten.
Etenswaren die in de koelkast of vrieskast worden geplaatst, dienen in plastic dozen te zijn verpakt, voorzien van
naam, plaatsnummer en datum. Dozen en stickers zijn bij de receptie verkrijgbaar. Voor de dozen is een borgbetaling
van toepassing.
Geluidsoverlast, bijvoorbeeld door muziekinstrumenten, radio, televisie en dergelijke, is niet toegestaan.
Afval zoveel mogelijk scheiden en behoudens papier in vuilniszakken in de daarvoor bestemde container deponeren.
Men heeft respect voor en houdt rekening met elkaar.
De aankomsttijd is vanaf 14.00 uur (15.00 uur voor de Safaritenten/POD's/Slaapvertrekken i.v.m. schoonmaak) en
de vertrektijd is uiterlijk om 12.00 uur. Afwijkende tijden zijn in overleg eventueel mogelijk.
De richtlijnen van het RIVM inzake COVID-19 dient te worden opgevolgd.
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