Huisregels:




Het Tipi kampement is bedoeld voor overnachtingen van kleinere vriendengroepen tot maximaal 20
personen of familiedagen/workshops zonder overnachting tot 100 personen.
Daggasten dienen vooraf te worden aangemeld bij de beheerder.
Eigen tenten/caravans zijn toegestaan in overleg met de beheerder.
Wanneer er enkel de tipi’s door u gehuurd zijn voor overnachting, kan en mag er geen gebruik
gemaakt worden van de kleine Bizon en het daarbij behorende terras/ meubilair.
De standaard inchecktijd is 13:30 uur en de uitcheck tijd 11:00 uur de volgende dag, in overleg kan
hiervan worden afgeweken.
Parkeren moet op de parkeerplaats en niet bij de tenten, enkel bij het in- en uitchecken
is dit toegestaan.
Gasten mogen gebruik maken van het sanitair van het activiteitenterrein maar het is niet toegestaan
het activiteitenterrein te betreden, er is permanente camerabewaking aanwezig en alle
schade/vermissingen wordt verhaald op de huurder.
Kampvuur is enkel toegestaan in de grote vuurton, men dient eigen (schoon)hout te regelen en niet
meer dan twee m3.
Het is verboden om materialen op het veld te verzamelen en op te stoken ( sprokkelhout / snoeihout )
In de tenten is het verboden te eten & drinken en vuur te stoken.
De tenten mogen enkel gebruikt worden voor overnachten mits anders afgesproken met de
beheerder.
Alle doeken en accessoires van de tenten moeten blijven hangen, geen touwen losknopen en alle
tentstokken moeten blijven staan.
Muziek :
Het is verboden eigen muziek installaties mee te nemen, het gebruik van automuziek is
tevens verboden. Na 20:00 uur is het verboden versterkte muziek te draaien op het tipi kampement,
enkel de stereo installatie in “de kleine bizon” mag nog worden gebruikt.
Het meubilair op het buitenterrein mag niet worden verplaatst.
De kleine bizon dient bij vertrek veegschoon te worden opgeleverd, tafels en stoelen op dezelfde
plaats als bij aankomst.
Serviesgoed / apparaten en al het overige keukengerei dient schoon in de kasten te worden terug
geplaatst.
Versieringen in en om het terrein is toegestaan mits de brandveiligheid niet in gevaar komt, dit graag
in overleg met de beheerder.
Het afval dient in afgesloten zakken bij het uitchecken in de daarvoor bestemde container te worden
geplaatst.
Alle eventuele schade en/of vermissingen op en om het terrein worden verhaald op de huurder, deze
persoon is verantwoordelijk voor de groep.
Het tipi kampement is niet bedoeld als feestterrein, het ligt in een rustig buitengebied en er gelden
strenge regels. In overleg zijn zaken mogelijk maar geluidsoverlast is een belangrijk issue.
Bij het overtreden van een van bovenstaande huisregels is de beheerder bevoegd om direct een einde
te maken aan uw verblijf.
Bij vragen kunt u altijd terecht bij de beheerder dhr. Rudi van Gastel op telefoonnummer 0655858822



Hou het gezellig en voorkom problemen…
























