HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Zelf mee te nemen
Bedlinnen, zijnde hoeslakens, kussenslopen en dekbedovertrekken
Keukenlinnen, zijnde hand- en theedoeken, vaatdoekjes
Badhanddoeken en washandjes
Gebruiksartikelen als zeep, shampoo, anti-muggenspray, toiletpapier, etc
Kinderstoeltje, indien benodigd
Campingbedje, indien benodigd
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Te reserveren voor € 7,50/pp/huurperiode; Bij Bed&Breakfast arrangement bedlinnen inclusief
Te reserveren voor € 5,= per huurperiode
Te reserveren voor € 15,= per huurperiode
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Huishoudelijke regels
Bij aankomst meldt u zich bij de receptie en daar ontvangt u de sleutel van de door u gereserveerde accommodatie
Wilt u bij aankomst checken of alles van de inventarislijst in de accommodatie aanwezig is ? Wilt u als u iets mist dit
direct melden bij de receptie, zodat dit vergeleken kan worden met de vorige huurder en het ontbrekende kan aangevuld worden
Het is niet toegestaan om meubilair of matrassen en beddengoed buiten te gebruiken
Het is niet toegestaan in de accommodaties te roken of open vuur te gebruiken in of nabij de accommodaties
Het is op de camping toegestaan gebruik te maken van een barbecue, mits geen overlast voor of schade aan materiaal van derden
Ook moet schade of vervuiling van de accommodatie worden voorkomen.
Er kan gebruik gemaakt worden van een stofzuiger van de camping, deze staat voor algemeen gebruik in het toiletgebouw van de camping
Ook kunnen wasmachine en droger van de camping worden gebruikt tegen vergoeding van € 3,50 voor een was en € 3,00 voor de droger/keer
Wanneer u bezoek krijgt, dit melden bij de receptie. Daggasten betalen € 1,25/pp/dag, kinderen tot 12 jaar 0,50/pp/dag en € 1,= voor een auto
Graag bij vertrek de accommodatie schoon en netjes achterlaten en in ieder geval de volgende huishoudelijk werkzaamheden te verzorgen :
De keukeninventaris schoon opbergen in de kastjes
De koelkast en het diepvriesvak leeghalen
Alle levensmiddelen meenemen, ook de droge
De inventaris terugzetten op de plaats waar het stond bij aankomst
De vuilnisbak legen en met schone vuilniszak achterlaten
Het sanitair, meubilair en vloeren droog en schoon achterlaten
Bij vertrek afmelden bij de receptie en de sleutel weer afgeven en eventuele vermissingen of schade melden.

Gegevens camping
Camping De Verborgen Hoek
Bokkelaene 3, 8571 RN HARICH
Tel +31 514 602065
Mobiel Bert 06-53399517
Mobiel Kees 06-12124312
http://www.deverborgenhoek.nl
Receptie open van 08.00-12.30, 13.30-17.30 en 18.30-23.00 uur
Aankomstdag vanaf 15.00 uur, Vertrekdag tot 09.30 uur
Korte Route omschrijving
Vanaf de A6, afslag Lemmer/Balk, daarna Balk blijven volgen tot aan Balk
daar op rotonde richting Bolsward (3/4), vervolgens bij de rotonde afslag Oudemirdum (naar links) rechtsaf
slaan, vervolgens 2e afslag links richting Oudega, na bosstrook ingang camping links
Telefoonnummers hulpdiensten
Alarmnummer : 1-1-2
Huisarts
Huisarts, spoednummer tijdens kantooruren
Huisarts, avond-, nacht- en weekenddienst

112
0514 602066
0514 604555
0900 1127112

Tandarts

0514 603839

Dierenarts

0514 604111

