WELKOM
Camping & Paviljoen Het Buitenhuis
heet jullie van harte welkom,
We hopen dat je een gezellig en zonnig
verblijf zult hebben, omdat dit voor
iedereen telt, beschrijven we
hieronder wat algemene informatie.

Afval
Afval graag deponeren in de container die op P1 staat. Het afval hoeft u niet te scheiden.
Parkeerplaats
Na het uitladen van de spullen graag de auto parkeren op de parkeerplaats P1.
De buitenkeuken
De buitenkeuken is kosteloos te gebruiken, maar denk ook aan de volgende gebruiker,
laat het schoon achter!
Uw gasten zijn onze gasten
Jullie gasten hoeven niet te betalen voor hun bezoek. Ze dienen wel zelf een uitrijkaartje
te kopen voor de slagboom. Deze kunt u kopen bij het gele automaat bij het toiletgebouw
op P2. (alleen pinnen)
Parkeren
Bij aankomst ontvangen alle kampeergasten (per plek) een gratis uitrijkaartje voor de
slagboom. Uitgezonderd de kampeerders die met een camper of caravan komen. Deze
hebben een andere pas nodig, die ze bij vertrek krijgen. Dit heeft te maken met de lengte
van het voertuig. Extra uitrijkaartjes zijn te koop voor 3 euro bij onze receptie, de kaartjes
kosten 6 euro bij een automaat. Blijft u langer dan zijn er bij de receptie ook borgpassen
te verkrijgen waarmee je onbeperkt door de slagbomen kunt. De borg hiervan is €50,00
euro. Daarmee kunt u onbeperkt gebruik maken van de slagboom. Vertrekt u weer dan
krijgt u € 30,00 retour van uw borggeld. Er zit wel een blokkade op van één uur. Bij onze
onze buurman, bungalowpark ‘T Broeckhuys is een gratis parkeerplaats, dit is op 5
minuten loopafstand van onze camping. Volg het fietspad op P1.
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Bootverhuur
De sloepen en kano’s zijn voor de campinggasten gratis te gebruiken. De water-fietsen
zijn alleen voor de verhuur (€15,00 per uur).
Muziek
Op onze camping is het niet toegestaan muziek af te spelen, in welke vorm dan ook.
Veel mensen komen voor een rustige ervaring!
Kampvuur
Kampvuur bij uw plek is toegestaan met alleen gebruik van een vuurschaal.
Deze kunt u van ons lenen en die staan bij de buitenkeuken.
Graag weer schoon terugzetten aub. Wij verkopen geen brandhout.
Sanitaire voorzieningen
De douches en toilet zijn te vinden bij het campingplein, WC papier is aanwezig en de
douches zijn gratis te gebruiken. Mocht er iets aan de hand zijn, meld het even, we
lossen het graag op!
Help ons!
Niemand kan ons beter feedback geven dan jullie! We zijn steeds aan het groeien en
verbeteren, en willen daarom jullie mening en ideeën graag meenemen in onze groei.
Socials
Mooie foto’s gemaakt? We gebruiken ze graag voor onze social media, tag ons en de
locatie zodat we ze kunnen vinden, mocht je een pareltje geschoten hebben met je
camera, dan mag u de foto’s altijd doorsturen naar info@campingbuitenhuis.nl
Blijf op de hoogte van ons via de onderstaande socials:
We wensen jullie een fijn verblijf!
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