REGLEMENT VOOR LANG-KAMPEERDERS
Kampreglement:
Het geldende kampreglement (campinginformatie) is onverkort van toepassing op langkampeerders (voor-, na- en seizoensplaatsen).
Toelichting kampeerplaatsen camping Beloofde Land
U dient zich te houden aan de regels welke verbonden zijn aan de standaard, standaard plus en comfort plaatsen. De regels in de toelichting kampeerplaatsen
zijn van toepassing op uw seizoensplaats. Bij het aanmelden van uw plaats geeft u aan deze te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
Gebruik van de plaats:
Per seizoensplaats kun je t/m 6 personen inschrijven.* Deze namen kun je niet wijzigen gedurende het seizoen. De ingeschreven personen hoeven geen familie
te zijn. Buiten dit om is het ook mogelijk om volgend seizoen je (tour)caravan te verhuren aan een ander gezin met een maximale verblijfsperiode van twee
weken per seizoen. Je kunt je caravan bijvoorbeeld twee weken aan 1 gezin verhuren of aan 2 gezinnen een week. Daarna is het maximaal aantal
overnachtingen voor onderverhuur aan derden voor dat seizoen bereikt. Het te betalen overnachtingstarief voor onderverhuur komt volgend jaar op € 4,50 per
persoon per overnachting (exclusief toeristenbelasting). Gasten die niet worden vermeld op de ingeleverde gastenlijst (zie antwoordstrook) betalen het
hierboven vermelde tarief per overnachting.
*Op een seizoensplaats mogen 8 gezinsleden (vader, moeder en ongetrouwde kinderen) ingeschreven worden zonder bijbetaling. Het betreffen geen
kortdurende (voor een termijn van een jaar of korter) pleeg- of oppaskinderen. Deze kinderen betalen het tarief voor logees. Logees betalen € 4,50 per persoon
per overnachting en toeristenbelasting.
Daggasten
Daggasten zijn van harte welkom en hebben gratis toegang tot de camping. Voor deelname aan het programma en/of toegang tot het zwembad kunnen zij een
dag pas kopen bij de receptie. Komen zij met de auto dan kunnen zij een parkeerkaart kopen bij de receptie.
Onderhoud van de plaats:
U dient zelf voor het onderhoud van uw plaats te zorgen, dit houdt in dat de plaats er ordelijk uitziet en daar waar de maaimachine niet bij kan u zelf het gras
maait. Houdt hier rekening mee bij het plaatsen van (een) bijzettentje(s) en scheerlijnen! Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan caravans en tenten door
bijvoorbeeld brand of storm. Afscheidingen d.m.v. hekjes e.d. zijn niet toegestaan.
Gebruik van elektra:
Wilt u goede kwaliteit snoer gebruiken (neopreen) uit één stuk en deze goed in de beplanting leggen?
Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen aan het elektriciteitsnet aangezien er meerdere plaatsen gebruik maken van één aardlekschakelaar. Gebruik van
computers of andere gevoelige apparatuur is dus voor uw eigen risico. Seizoensgasten betalen het vastrechttarief vooraf, afhankelijk van het aantal ampère
waarvan u gebruik wenst te maken. Het verbruik wordt bemeterd; aan het eind van het seizoen ontvangt u een rekening hierover. U kunt dit seizoen uitgaan van
een richtprijs van € 0,28 per kWh.
Grof vuil
Koelkasten, tuinstoelen, tent zijlen, voortenten, luifels, tentstokken, etc, etc mogen niet achtergelaten worden op de camping. Wij moeten namelijk betalen
voor de afvoer.
Autogebruik:
Het gebruik van uw auto op de camping is alleen toegestaan bij het ophalen en plaatsen van uw caravan. Wel bieden wij bolderkarren aan waarmee u
bijvoorbeeld uw boodschappen kunt vervoeren. Indien u een tweede auto meeneemt naar de camping zijn daar extra kosten aan verbonden.
Winterstalling:
Het is mogelijk dat wij uw caravan tegen een vergoeding elders binnen te stallen van 1 november tot 1 april. Het is niet toegestaan spullen op het terrein achter
te laten zonder onze toestemming! Het stallen is voor uw eigen risico; een verzekering voor brand , storm en/of diefstal dient u zelf af te sluiten.
Reservering
U kunt in oktober een aanvraag doen voor het volgende seizoen. We zullen de prijzen ook bekend maken in deze maand. Wanneer u in aanmerking wilt komen
voor een seizoensplaats ontvangen we graag jullie adresgegevens en uw voorkeur voor een veldje+plaats. Wilt u 3 voorkeuren aan ons doorgeven? Bijvoorbeeld:
1. Natanja 154
2. Haifa 167
3. Pniël 74.
Wij zullen in de maand november de plaatsen toewijzen. Na het toewijzen ontvangt u een overeenkomst, na het tekenen hiervan wordt de plaats deﬁnitief. We
houden ons het recht voorbehouden om ieder jaar de plaatsen opnieuw toe te wijzen. Het doorgeven van uw voorkeuren kan telefonisch of via
kantoor@beloofdeland.nl
Na het tekenen van het contract gelden de normale annuleringsbepalingen zoals weergegeven in de bevestiging en/of op onze website. die u per e-mail heeft
ontvangen. Als ingangsdatum van uw reservering geldt de datum waarop u een handtekening heeft gezet onder het contract.
Betaling
In november ontvangt u een bevestiging, u dient dan binnen 14 dagen een aanbetaling te doen van 25% van het totaalbedrag. U zorgt ervoor dat het
totaalbedrag van de seizoensplaats voor 1 juli van het seizoen op onze bankrekening is gestort. Wij sturen hiervoor geen aparte factuur. Wij adviseren u daarom
om het restantbedrag te agenderen via internet bankieren.
Overdraagbaar
Uw seizoensplaats is niet overdraagbaar aan derden.

