Onze Huisregels [Lees ze toch maar even☺]
We vinden het fijn dat je voor ons Buitengoed de Boomgaard gekozen hebt. Om het verblijf zo goed
mogelijk te laten verlopen, verzoeken we je deze goed te lezen en te respecteren. Wij behouden ons altijd
het recht, bij gebeurtenissen die naar ons inzicht het ‘daglicht’ niet kunnen verdragen, je te vragen het
terrein te verlaten.
Openingstijden receptie
Maandag t/m Zaterdag:
09.00 tot 17.00 uur
Zondag en feestdagen:
10.00 tot 12.30 uur
Voor noodgevallen buiten de openingstijden zijn wij bereikbaar op 06-31362199.
Aankomst & vertrek: Aankomst tussen 12.00 en 17:00 uur.
(aankomst buiten bovenstaande tijden niet mogelijk tenzij vooraf overlegd)
Vertrek uiterlijk 12.00 uur. Indien er geen nieuwe gasten arriveren; dan kun je
langer blijven tegen betaling van € 8,- extra. Graag een dag van te voren met ons
overleggen.
Bezoekers:

Van harte welkom! Zij kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats voor
bij de receptie. Dagbezoek is €1,50 p.p. Bezoek is tot max. 15
personen incl. jullie zelf toegestaan bij de kampeerplek zelf.

Parkeren/auto’s:

Een autoluw Buitengoed spreekt ons aan. Graag het vriendelijke doch dringende
verzoek om op ons terrein STAPVOETS te rijden. Wees daarbij met name alert op
kinderen die tijdens het spelen nog wel eens onverwacht de weg over kunnen
steken. Na het laden en lossen van de auto deze graag parkeren op één van de
aanwezige parkeerplaatsen.

Geluid camping:

Gezelligheid staat voorop als je bij ons op het buitengoed bent waar je heerlijk met
elkaar kunt kletsen en eventueel wat naar muziek kunt luisteren. Houdt daarbij
echter wel altijd rekening met de andere gasten op ons buitengoed. Na 23.00 uur
willen we graag rust op het terrein.. Een uitzondering hierop zijn de door of met
toestemming van Buitengoed de Boomgaard georganiseerde activiteiten. Deze
kunnen tot uiterlijk 00.00 uur duren.

Feesten/events:

In de weekenden (hoogseizoen uitgezonderd) vinden er bij ons op Buitengoed de
Boomgaard regelmatig bruiloften of gelegenheidsfeesten plaats. Deze vinden
plaats op een afgelegen plaats en duren tot uiterlijk 00.00uur. Mogelijk kun je
hiervan enige geluidshinder ervaren.

Huisdieren:

Van harte welkom, mits aangelijnd ook bij de staanplaats. De aanwezige
speelvijver is echter verboden terrein voor onze viervoeters. Natuurlijk hebben wij
aan de zakjes voor de uitwerpselen gedacht; gratis bij de receptie. Zo houden we
het terrein lekker fris voor iedereen. Neemt je bezoek ook een huisdier mee? Geen
probleem, alleen ligt de verantwoording bij jou.

Grondzeil:

We zijn zuinig op onze groene oase, en daarom is uitsluitend ademend gronddoek
toegestaan. Dus geen zelfgemaakte van vuilniszakken gefröbelde vloeren in de voortent.
Dank☺

Kids:

Ons Buitengoed is een waar speelparadijs voor kinderen. Ze krijgen alle ruimte om
te ontdekken. Fijn als ze begeleid worden in de omgang met onze dieren & de
regeltjes in het sanitair. Als de dierenweide gesloten is dan gaan de dieren slapen…
en mag er niet meer over het hek geklommen worden om toch even met het
konijntje of het varkentje te knuffelen.

Douche:

Via een eenvoudige druk op de knop, heerlijk stromend warm water voor een
lekkere douche. Fijn als je hier energie- en milieubewust mee omgaat en het
watergebruik probeert te beperken. Kinderen alleen onder begeleiding van een
ouder.

Toilet:

Bij je toiletbezoek het dringende verzoek alleen toiletpapier te gebruiken en dus
geen andere soortige (billen)doekjes. Hierdoor raken de toiletten namelijk verstopt
en dat veroorzaakt heel veel ellende; graag dus in de aanwezige prullenbak.
1000x dank☺

Huisvuil:

Voor al je gescheiden afval kun je terecht bij de daarvoor bestemde containers
voor bij onze receptie. Papier in de papierbak, glas in de glasbak, plastic in een
gesloten zak in de plastic bak en restafval in gesloten zak in de restafvalbak. Grof
(huis)afval kunnen wij helaas niet verwerken. Als je dit hebt dan graag mee naar
huis nemen.

Consumpties:

Op gezette tijden kun je bij ons verkoelende ijsjes, koffie/thee, eieren en andere
overheerlijke (streek)producten verkrijgen. Informeer ernaar bij onze receptie!

Open vuur:

Lekker hè zo’n kampvuur op open terrein. Hoort er helemaal bij. Een eigen
kampvuur kan helaas niet en is dan ook niet toegestaan. Wel is het mogelijk om
een kleine vuurschaal te gebruiken waarbij ervoor gezorgd dient te worden dat er
geen schade aan het gras, zoals verschroeiing en/of verbranding, ontstaat. Ook de
BBQ is onmisbaar; steek die maar alvast aan. Zorg er wel altijd voor dat de
veiligheid in acht wordt genomen.

Gevaar:

Hutten bouwen, losse stenen, achter gebleven speelgoed, een tang van de
BBQ laten slingeren? Zomaar een paar voorbeelden, maar let goed op met op met
grof materiaal. Tijdens het maaien van ons terrein kan onschuldig materiaal
daardoor veranderen in gevaarlijke projectielen die worden weg geslingerd.

Vuil/afvoerwater:

Koester met ons dit mooie plekje tussen de oude fruitbomen dat zich bevindt in
een waterwingebied. Er mag absoluut geen vuilwater of afvoerwater geledigd
worden op het terrein of in de sloten. Speciale chemisch toilet ledigingspunten zijn
op het terrein aanwezig waar het afvalwater kan worden geledigd.

Roken:

Alleen voor de liefhebbers en uitsluitend buiten. Roken is niet toegestaan in alle
aanwezige gebouwen en ook niet in onze verhuur accommodaties.

Onderverhuur:

alleen mogelijk in overleg met Buitengoed de Boomgaard.

Post:

Post is leuk om te krijgen. Bij onze receptie hebben wij een gastenbrievenbus met
daarin de post voor jou bestemd.

Vragen en tips:

Heeft u vragen, tips of is er iets niet naar uw zin dan willen wij u vragen
dit met ons te bespreken.

Alg. voorwaarden:

Voor toeristische plaatsen en seizoenplaatsen gelden de Recron voorwaarden met
uitzondering van art. 14 (geschillenregeling) en art. 15 (nakomingsgarantie). Buitengoed
de Boomgaard is geen Recron lid, hetgeen wel een voorwaarde is voor deze artikelen.
U vindt deze voorwaarden via www.recron.nl. U hebt de plicht deze voorwaarden
alsmede dit campingreglement na te leven. U draagt er tevens zorg voor, dat ook uw
mederecreant(en) – waaronder uw kinderen – en/of derden die u bezoeken en/of bij u
verblijven deze voorwaarden en dit reglement naleven (art. 2(6) Recron voorwaarden).

Namens het team van Buitengoed de Boomgaard wensen wij u een heel prettig verblijf!

