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Verblijf 
U bent op de dag van aankomst vanaf 14.00 uur 
welkom in de accommodatie en dient deze op dag 
van vertrek vóór 10.00 uur te verlaten. In onze 
accommodaties is roken verboden en zijn 
huisdieren niet toegestaan. In de accommodatie 
mogen het maximaal aantal personen verblijven 
als dat er slaapplaatsen/bedden zijn. In overleg 
met de receptie kan er voor baby’s een 
uitzondering worden gemaakt. 
 

In de accommodatie is geen stromend water 
aanwezig en er zijn geen sanitaire voorzieningen. 
Hiervoor kunt u terecht in het nabij gelegen 
sanitair gebouw. 
 

Linnen en beddengoed 
Het is mogelijk om bij ons bedlinnen te huren 
(excl. hand- en theedoeken) voor  
€ 10,00 p.p. Het huren van linnengoed dient u bij 
de reservering te vermelden. Dekbedden en 
kussens zijn aanwezig. Mocht u er voor kiezen om 
bedlinnen zelf mee te nemen, houdt dan rekening 
met: 
▪ 1- persoons hoeslaken / kussensloop 
▪ 1- persoons dekbedovertrek 
▪ Hand- en theedoeken 
Bij vertrek dient u het gehuurde bedlinnen van de 
bedden af te nemen.  
 

Nachtrust 
In verband met de nachtrust is de ingaande 
slagboom tussen 23.00 uur en 07.00 uur gesloten. 
In noodgevallen kunt u ons bereiken op  
0511 – 431660. 

 

Annuleren 
Annuleren gaat volgens de Recron voorwaarden. 
Wij raden u aan om een annuleringsverzekering 
af te sluiten. De premie bedraagt 5,5% van het 
totaalbedrag + € 3,50 poliskosten.  
 

Betaling 
De eerste betaling (50% van het totaalbedrag) 
dient binnen 8 dagen, na ontvangst van de 
reserveringsbevestiging, te zijn voldaan. Het 
restant dient vóór aankomst te zijn betaald. Wij 
brengen € 7,50 reserveringskosten in rekening. 
 

 
 

Borg 
De borg bij het huren van een trekkershut bedraagt 
€ 100,00. Indien de accommodatie schoon en 
zonder schade wordt achtergelaten, ontvangt u de 
borg binnen 10 dagen per bank retour. 
 

Schoonmaakkosten 
Schoonmaakkosten zijn verplicht. De kosten 
hiervoor bedragen € 25,00. 
 

Bezoekers 
Verwacht u bezoek dan dient u dit te melden in de 
receptie. Auto’s van bezoek mogen niet op de 
camping geparkeerd worden. Deze dienen 
geparkeerd te worden op het parkeerterrein buiten 
de camping. Voor bezoek geldt een bezoekerstarief 
van € 1,00 p.p.p.d. 
 

Overig 
Het is niet toegestaan om bijzettentjes te plaatsen 
bij de accommodaties.  
Indien schade of storingen verzoeken wij u dit direct 
te melden in de receptie. Wij zullen hier dan zo snel 
mogelijk op reageren. 
 

U dient altijd de aanwijzingen van het personeel op 
te volgen. De bedrijfsleiding is altijd gerechtigd 
onbevoegden de toegang tot het terrein te weigeren 
en personen die zich misdragen de toegang tot de 
camping te ontzeggen. 
 

Familiecamping De Kleine Wielen is niet 
aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan als 
gevolg van uw verblijf op het terrein, alsmede voor 
schade ondervonden door het gebruik van de op het 
terrein aanwezige voorzieningen/faciliteiten. 
Familiecamping De Kleine Wielen is niet 
aansprakelijk voor schadeclaims, voortvloeiende uit 
geluids- of stankoverlast en enig van buiten komend 
onheil, alsmede de terreingesteldheid als gevolg van 
weersinvloeden. Voorts wordt geen 
aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken 
en/of buiten gebruik zijn van de aanwezige 
voorzieningen/faciliteiten. Een ieder verblijft geheel 
op eigen risico. 
 

Voorwaarden 
Op alle boekingen zijn de Recron voorwaarden en 
ons regelement van toepassing. Voor ons volledige 
regelement en verdere informatie verwijzen wij u 
naar onze campinggids, deze ontvangt u bij 
aankomst in de receptie. 

Goed om te weten bij het huren van een trekkershut 
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