Campingreglement
De Bossewaard
1. U bent welkom vanaf 12.00u. Vertrek is uiterlijk om 11.00u.
2. Bij aankomst op de camping kunt u zich melden bij de receptie.

Indien er niemand bij de receptie aanwezig is kunt u bellen naar: 06-51698290.
Hier kan de reservering volledig voldaan worden via pinbetaling.
Wij nemen geen contant geld aan.

3. Op de camping wordt stapvoets gereden.
4. Voor het parkeren van de auto kunt u gebruik maken van de aanwezige
5.
6.
7.

parkeerplaatsen. Het is niet toegestaan uw auto bij de campingplek te parkeren.
Het terrein van de Bossewaard wordt ’s avonds om 22.30 uur afgesloten met een
slagboom. Door de week gaat de boom om 7.30 uur open en in het weekend
om 8.15 uur.
Na 22.30 uur kan de auto geparkeerd worden op de parkeerplaats voor de
Langschuur of op een andere aangegeven plek.
Staat uw auto op het terrein van de Bossewaard, achter de slagboom, dan kunt u
bij noodgevallen de slagboomsleutel uit het sleutelkastje bij de toiletten gebruiken.

8. Campinggasten en overige gasten betreden het terrein van de boerderij en
camping op eigen risico.

9. Stichting Abrona is niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal of opgelopen
schade die voortvloeien uit het verblijf op de camping.

10. Alle was- en afwaswater of ander vervuild water worden in het riool weggespoeld.
11. Het chemische toilet kunt u legen in de speciale afvoer in het sanitair gebouw.
12. Huis-, tuin- en keukenafval dient u te scheiden en te deponeren in de daarvoor
13.

bestemde containers.
De campinggast is zelf verantwoordelijk voor de afvoer van zijn chemisch afval
(batterijen, accu’s) en de afvoer van grofvuil/kapotte elektrische apparaten.

14. Honden zijn toegestaan mits aangelijnd. Zij mogen geen overlast veroorzaken.

Uitwerpselen van de hond worden door de eigenaar van de hond direct opgeruimd.

15. Het geluid van tv, radio en andere mechanische muziek mag niet buiten het
16.

kampeermiddel hoorbaar zijn.
Tussen 23.00 uur en 8.00 uur is het stil op de camping.

17. Het zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren onder de 21 jaar is
niet toegestaan.

18. Het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues is toegestaan; elke andere vorm van
19.

open vuur is verboden.
Op het campingterrein zijn commerciële activiteiten door de campinggasten in
geen enkele vorm toegestaan.

20. Bij overtreding van dit reglement door de campinggast behoudt stichting Abrona
zich het recht voor om de overeenkomst met de campinggast met onmiddellijke
ingang te beëindigen en schade (en eventueel te maken kosten) in rekening te
brengen bij de campinggast.

21. Natuurspeelweide Cothen is gevestigd op het erf van de Bossewaard, nabij de

camping. Maandag t/m vrijdag is de speelweide geopend van 10.00u tot 17.00u
en in het weekend van 11.00u tot 17.00u.

