
Geachte gasten, welkom in onze stacaravans! 

Om uw verblijf in onze stacaravans zo aangenaam mogelijk te maken en om eventuele 

misverstanden te voorkomen, maak kennis met onze huisregels. 

1. Op de dag van vertrek dient u de stacaravan vóór 10:00 uur te verlaten. Indien u de 

stacaravan na dit tijdstip verlaat, zal u een extra dag in rekening gebracht worden. 

2. Op de aankomst dag is de stacaravan vanaf 16.00 uur voor onze gasten beschikbaar. 

3. De nachtrust op de camping begint om 23:00 uur en duurt tot 7:00 uur. In die periode 

worden de gasten verzocht de nodige rust en stilte te respecteren. 

4. Elke gast is verplicht met een persoonlijk bewijs het verblijf op de camping aan de 

receptie te melden. 

5. Uitrusting, toestellen en inventaris in de stacaravan dient u als een goed huisvader te 

gebruiken en bij vertrek in de aangetroffen staat achter te laten. Eventuele storingen of 

beschadigingen dient u meteen aan onze vertegenwoordiger te melden en deze zullen 

verholpen worden en de kosten hiervan zullen berekend worden volgens de geldende 

tarieven. Het is niet toegestaan om de inventaris en apparatuur uit de stacaravan te 

halen. 

6. Roken in de stacaravan is ten strengste verboden! 

7. Op de dag van vertrek, dienen de gasten alle etenswaren en het afval uit de stacaravan 

mee te nemen. 

8. Op de dag van vertrek wordt de stacaravan gecontroleerd. In geval van schade of 

verlies van voorwerpen uit de kleine inventaris, dient een vergoeding betaald te worden. 

9. „Camp Katinka“ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor waardevolle dingen die in 

de stacaravan achtergelaten worden. 

10. Langer verblijf of overnachten van gasten die niet in een „Camp Katinka“ object 

geregistreerd staan, is niet toegestaan. 

11. „Camp Katinka“ behoudt zich het recht voor om, in uitzonderlijke situaties, bij 

afwezigheid van de gasten, zich toegang tot hun eenheid te verschaffen, indien 

opgemerkt wordt dat dit noodzakelijk is om verdere schade te voorkomen en vooral 

wanneer er een redelijk vermoeden bestaat van een ernstige schending van de 

huisregels. In het geval van een dergelijke interventie, tijdens de afwezigheid van de 

gasten, zal de eigenaar de gasten informeren over het tijdstip en de reden van zijn 

interventie. 

Wij danken u vooruwbegripenwensen u eenaangenaamverblijf! 


