Welkom op mini camping Pukkemukhoeve
Huisregels voor chalets en trekkershut
Huisregels:
 De openingstijden van de receptie zijn 9.00 – 18.30 uur.
Indien de receptie gesloten is kunt u voor noodgevallen bellen naar het volgende
telefoonnummer 013- 5159930 / 06- 51195655 / 06– 13646658
Voor EHBO kunt u bellen naar dezelfde nummers.
 Een pubtent is NIET toegestaan.
 Kinderen krijgen onbeperkt toegang voor de naastgelegen kinder/ speelboerderij. Kinderen
mogen niet zonder begeleiding van een volwassene naar binnen.
Indien U kaartje kwijt bent, vervalt uw recht op (gratis) entree.
 Auto’s parkeren op de parkeerplaatsen, niet bij de standplaatsen.
 Bezorg geen overlast aan de andere campinggasten.
Onze camping is vooral gericht op kleine kinderen. Wilt u er rekening mee houden dat zij vroeg
gaan slapen en daarom vanaf 20.00 rustig zijn.
Vanaf 22.00 uur zacht spreken en tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrustperiode, het
dient dan volledig stil te zijn op de camping.
 Logés dienen vooraf gemeld te worden bij de receptie.
 Er is ook een campingwinkel, deze is dagelijks geopend van 9.00 tot 11.00 uur.
 U betaalt voor het gebruik van één van onze chalets of trekkershutten een borg, deze wordt in
rekening gebracht bij de overdracht van de sleutel. Bij de inlevering van deze sleutel ontvangt
u de betaalde borg terug, mits er na controle geen beschadigingen of vermissingen zijn en
schoon achter laat.
 Naast deze huisregels dient u zich ook aan het verstrekte reglement te houden

Huishoudelijke mededelingen
 Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden, werkt u eraan mee dat het zo
blijft.
 Uw huisvuil kunt u deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 U dient de trekkershutten en/of chalets schoon en netjes achter te laten. Beddengoed word
door ons afgehaald en kunt u dus gerust laten liggen. Houdt rekening met uw eigendommen en
levensmiddelen, u dient alles mee te nemen of te deponeren in de daarvoor bestemde
afvalbakken.

Wij wensen u een prettig verblijf

