Huishoudelijk reglement Camping Zennijs
Aankomst – inchecken - uitchecken:
Gelieve bij aankomst jullie steeds aan te melden in het infopunt.
Indien we zelf niet aanwezig zouden zijn dan kan je ons telefonisch bereiken op het nummer:
+32 477 33 94 93 (Johan)
In het infopunt kan je nog ter plaatse inschrijven met behulp van de QR-code of via het groot scherm.
Inchecken op de camping kan vanaf 13u30.
Uitchecken gebeurt voor 12u00.
Wagens:
Auto’s van de kampeerders worden op het kampeerterrein toegelaten en voor de duur om alles te
laden of te lossen. Nadien wordt de wagen op de parking geplaatst. Bezoekers zijn welkom en
parkeren hun wagen altijd op de parking en nooit op de camping zelf.
Omwille van veiligheidsredenen worden op de toegangswegen naar de camping geen wagens
toegelaten. De toegangswegen moeten steeds vrij zijn voor de hulpdiensten.
Stilte:
Uit respect voor alle gasten vragen we om na 22u de stilte te respecteren en geluid tot een minimum
te beperken.
Huisdieren:
Brave en getrainde huisdieren zijn toegelaten op de camping. Per huisdier rekenen wij een
vergoeding van 1 euro per dag aan. Op de camping blijven de huisdieren aan de leiband en steeds in
de buurt van hun baasje(s). De uitwerpselen van jullie huisdieren worden in een afgesloten zakje in
de daarvoor voorziene emmer gedeponeerd. Zo blijft de camping vrij van uitwerpselen.
Afval:
Op de camping dragen wij het correct sorteren van afval hoog in het vaandel. Hiervoor zijn in de
sorteerruimte verschillende afvalcontainers voorzien.
Brood of BBQ-vlees bestellen:
Via het scherm in het info punt of via de QR-code is het mogelijk om brood te bestellen.
Bestel voor 18u ’s avonds om de dag nadien het versgebakken brood, pistolets of koffiekoeken in het
infopunt op te halen.
Voor het bestellen van BBQ-vlees van de Hoeveslagerij kunnen jullie ook terecht in het infopunt.

Sanitair – riolering – verbruik water en elektriciteit:
Hou het sanitair proper. Denk aan de persoon die na u komt.
Gooi geen maandverbanden, tampons of ander materiaal die verstopping kunnen veroorzaken in het
toilet.
Giet geen etensresten en vetten in de riolering. Hiervoor is er restafval vuilnisbak voorzien aan de
afwastafels.
Bij verspilling of overmatig gebruik van water en/of elektriciteit zal u gevraag worden de bijkomende
kost te vergoeden (bijv. vullen van zwembadjes, …).
Wifi:
De camping is voorzien van gratis WIFI.
Bar Provisoir:
De bar is open van 14u00 tot 20u00. Op maandag is de bar gesloten.
Betalen:
Op de camping en in de bar is het mogelijk om met bancontact te betalen.
Bezoek aan de stallen:
Maak voor een bezoek aan de stallen een afspraak met Johan.
CAMPING ZENNIJS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN OP DE CAMPING
OF OP HET DOMEIN VAN DE HOEVE.
Kinderen zijn steeds onder toezicht van een volwassene bij het spelen en gaan nooit alleen in de
stallen of loodsen!
Uw inschrijving op de camping geldt als akkoord van het reglement.
Alvast bedankt om deze regels te respecteren.
We wensen U een aangenaam verblijf toe!
De familie Vanhemmens.

