LPS

>

ara
enp
o nd

L

‘t H

Kiekendief

< Roodb
o

rstje

L

1
dijs

< Spech
t
LP

-23

Kwikstaartje >

aar

l
Lepe
>

Sanitair paviljoen

LPS

R

>

Koekoek

Speeltuin

Ingerichte tenten

Receptie

Ingerichte
tenten
L = Luxe
LP = LuxePlus
LPS =	LuxePlus (sanitair)
R = Royaal (sanitair)

Openingstijden receptie
maandag t/m vrijdag 9.30
14.00
zaterdag
9.30
14.00
zon- en feestdagen 9.30

–
–
–
–
–

12.30 uur
17.00 uur
12.30 uur
15.30 uur
12.30 uur

Comfortplaatsen
De comfortplaats is ruim en van alle gemakken
voorzien. U beschikt over een 16 ampère stroomaansluiting, watertappunt, vuilwaterafvoer en
digitale tv-aansluiting.
Aankomst
• Inchecken + aankomst vanaf 12.00 uur.
Plaatsen
• De plaatsen worden door genummerde paaltjes
aangegeven. Caravans dienen evenwijdig (in de
lengte) aan de boomsingel/slootkant geplaatst te
worden; maximaal 1 meter uit de kant. U wordt
verzocht op de kale plek uw tent/voortent/luifel
op te bouwen. Heeft u een voortent met een
extra luifel, dan is het niet toegestaan grondzeil/
worteldoek onder de luifel te leggen. Voor luifels
direct aan de caravan is dit geen probleem.
Water
• De wateraansluiting deelt u met uw buren.
Ontkoppel de rechtstreekse slang naar uw
kampeermiddel als u geen water gebruikt en
laat deze leeglopen (i.v.m. legionella).
• Via een afvoerslang kunt u rechtstreeks uw
vuilwaterafvoer (gootsteenbak) aansluiten op
de afvoerput. Voor uw chemisch toilet is er een
aparte stortplaats in het sanitair paviljoen.

Ingerichte tenten
Tv-aansluiting
•A
 an de achterzijde van het zuiltje zit
een aansluiting voor digitale tv. Aansluitsnoeren zijn eventueel te koop bij de
receptie. Om het tv-signaal te kunnen
ontvangen heeft u een tv nodig voorzien
van een digitale ontvanger (DVB-C tuner).
Laat uw tv, na het aansluiten, opnieuw
naar de zenders zoeken om over alle
zenders te beschikken.
Kies bij digitale zenders zoeken voor:
• ingang > DVB-C (kabel)
• provider > overig/anders
• (netwerk)frequentie > 284.000 MHz
• netwerk-ID > 01799
• modulatie/QAM formaat > 64 QAM
• symboolsnelheid/frequentie > 6875 KS/s

Wij verhuren drie typen ingerichte tenten.
Ze zijn huisdier- en rookvrij, uitgezonderd
de ingerichte tent genaamd ‘Koekoek’.
Hier is een hond welkom.
Aankomst
• Inchecken + aankomst vanaf 15.00 uur.
Bedlinnen
• Beddengoed (hoeslaken, dekbedovertrek
en kussensloop) ligt voor u klaar in de
ingerichte tent.
• U kiest zelf welke bedden u opmaakt.
• Het is niet toegestaan om te slapen op
een onopgemaakt bed.

Stroom
•D
 e verbruikte stroom (kWh) wordt tijdens
uw vakantie gemeten en bij vertrek in
rekening gebracht.

Handdoeken / keukenpakket / kinderstoel
• Optioneel: huur van handdoeken,
keukenpakket en kinderstoel.
• Gehuurde pakketten liggen voor u klaar in
de ingerichte tent. U kunt altijd ter plekke
een pakket huren bij de receptie.

Vertrek
•U
 itchecken + vertrek voor 11.30 uur.
•G
 raag de betaalkaart (warm water) en
slagboomkaart inleveren. U krijgt een
eenmalige uitrijkaart voor de slagboom.

Keuken
• De keuken biedt stromend koud water.
Voor warm water gebruikt u de water
koker, of u loopt naar het sanitair
paviljoen (warmwater kaart nodig).

• Er staat een Senseo koffiezetapparaat.
• U beschikt over een gasfornuis, met automa
tische elektrische ontsteking.
• De keuken is voorzien van een uitgebreide
inventaris (zie website).
• Gaat er iets stuk? Meld het op de receptie.
Kachel
• Petroleumkachel is gevuld met (geurloze) brandstof voor één week (regulier gebruik). Extra
brandstof is verkrijgbaar tegen een meerprijs.
• ’s Nachts geen kachel branden of wanneer u de
ingerichte tent verlaat.
• Zorg voor voldoende ventilatie zodra de kachel
brandt.
Vertrek
• Vertek + uitchecken voor 10.00 uur.
• Hoeslaken en dekbedovertrek in de kussensloop doen en op het voeteneind leggen.
Witte moltonhoezen kunt u laten zitten.
• Gehuurde hand- en keukendoeken ook op het
voeteneind.
• Nalopen: bezemschoon, servies/pannen schoon
in de kast. Keuken/sanitair schoon, kachel uit.
• Afval in de centrale container (parkeerplaats).
• Na controle wordt de borg aan u teruggestort.
Geef uw IBANnr door bij de receptie.

