Huisregels Natuurcamping Eversebergen
Geachte gast,

Wij hopen dat u een fijn verblijf zult hebben op onze natuurcamping. Wij vragen dan ook uw
medewerking om de volgende regels na te leven:
Melden
Kampeerders en bezoekers dienen zich bij aankomst te melden. Graag uw dagbezoek vooraf aan ons
doorgeven.
Auto’s
Wilt u deze zoveel mogelijk op de parkeerplaats neerzetten? Gelieve stapvoets te rijden op onze
camping.
Huisdieren
Huisdieren zijn in overleg toegestaan. Rekening houdend met alle gasten dienen zij aangelijnd te zijn
en niet los over het terrein te lopen. De honden kunt u buiten het kampeerterrein c.q. erf aangelijnd
uitlaten. Het gebruik van poepzakjes is gewenst.
Kampeerterrein
Het is niet toegestaan om in het kampeerterrein te graven.
Milieu
Wij vinden het belangrijk om afval zoveel mogelijk te scheiden. Huisvuil moet in de daarvoor
bestemde vuilnisbak. Etensresten, groente- afval e.d. in de groene container. Glas, papier en blik in
aparte bakken. Afvalwater alleen lozen in de stortplaats, dus niet bij de watertappunten, de velden of
in de struiken.
Grofvuil zoals kapotte stoelen of een lek luchtbed graag zelf weer mee naar huis nemen.
Afval water en chemisch toilet
Het afvalwater, chemisch toilet en de “nachtemmer” dienen geledigd te worden in de daarvoor
bestemde uitstort. Na het legen de stortplaats netjes achterlaten en even naspoelen. Wij raden u
aan om een scheutje afwasmiddel in de toilettank te doen, dat is beter voor het milieu.
Toiletten en douches
Gebruiken we samen. Gelieve deze zo schoon mogelijk achter te laten. Gooi maandverband en
tampons in de daarvoor bestemde afvalbakjes, dus niet in de wc. Het is niet de bedoeling dat u in de
toiletruimte warm water haalt of de handwas doet. Daar is de afwasruimte voor bedoeld.
Haringen en dergelijke kunt u bij de buitenkraan schoonmaken.
Nachtrust en geluid
Gelieve geluidshinder voor andere campinggasten zoveel mogelijk te beperken. Op het
kampeerterrein dient het tussen 22.30 en 07.30 uur rustig/ stil te zijn. Denk bij het gebruik van radio/
tv ook aan de andere gasten.
Wassen en/ of drogen
In overleg kunt u gebruikmaken van de wasmachine en/ of droger. De kosten bedragen €3,50 per
was- of droogbeurt.
Koel- vrieskast
Er bestaat de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding de koel- of vrieskast te gebruiken.
Speeltoestellen
Betreden op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor eventueel letsel.

WIFI
U beschikt op het gehele terrein over gratis draadloos internet. De inloggegevens ontvangt u bij
aankomst.
Betaling
Graag de avond voor vertrek tussen 19.00 en 20.00 uur of in overleg (bij voorkeur) met pin of
contant. U kunt hiervoor aanbellen bij de entree van de recreatieruimte.
Barbecue en open vuur
Op gas en houtskool barbecueën is toegestaan. Open vuur en vuurkorven zijn niet toegestaan.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag.

Met hartelijke groet,
Joost en Cindy
Natuurcamping Eversebergen
Everse-Bergen 4
5491 SP Sint-Oedenrode
Joost: 0627438220
Cindy: 0622548205
Telefoon: 0413 490700
E-mail: info@eversebergen.nl
Website: www.eversebergen.nl

