
Welkom op camping De Hazelaarshof 
Wij wensen jullie een fijn verblijf toe! 

Om jullie verblijf en dat voor de toekomstige gasten en ons personeel zo prettig mogelijk    te houden 
hebben wij een aantal huisregels opgesteld. 

 

Check-in en check-out / openingstijden receptie: 
Graag inchecken tussen 15.00-18.00 uur en uitchecken voor 10.00 uur. 

Bij aankomst en vertrek melden bij de receptie. De receptie is tijdens openingstijden bereikbaar op 
telefoonnummer 0481-820992. 

Roken: 
Onze glampingtenten zijn geheel rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan op het eigen terras met 
gebruikmaking van de asbak (is de asbak afwezig dan bijv. een schoteltje gebruiken). Druk sigaretten 
i.v.m. brandgevaar goed uit en gooi ze altijd weg in de afvalbak.  

Parkeren: 
Het terrein is autovrij. U kunt uw auto vooraan bij de ingang van de camping parkeren. U kunt 
gebruik maken van een kruiwagen, hiermee kunt u uw spullen naar de accommodatie brengen. Zorg 
ervoor dat u al uw waardevolle spullen uit de auto haalt. Parkeren is geheel op eigen risico. 

Vuur / barbecueën / vuurschalen: 
Buiten koken of barbecueën of het gebruik van een vuurschaal/vuurkorf is toegestaan, maar zorg dat 
er te allen tijde toezicht is en dat naderhand het vuur goed gedoofd is. Deze regels dienen strikt te 
worden nageleefd. Om uiterlijk 23.00 uur ’s avonds dient het vuur gedoofd te zijn. Ruim na gebruik 
alles netjes op i.v.m. het behoud van ons terrein en de natuur. Open vuur is niet toegestaan. 

Accommodatie achterlaten bij vertrek: 
Bij vertrek dient de accommodatie opgeruimd en bezemschoon te worden achtergelaten. Daarbij 
geldt het volgende: 

• Bedlinnen graag afhalen en in een kussensloop verzamelen 
• Keuken- en handdoeken achterlaten in de badkamer van de accommodatie 
• Vaatwasser leegruimen en de schone vaat op de daarvoor bestemde plek neerzetten 
• Koelkast en vriesvak leegmaken 
• Huisvuil in de daarvoor bestemde containers te deponeren 

Bezoekers: 
Krijg je bezoek, meldt dit dan vooraf bij de receptie. Bezoekers € 1,50 per persoon en bij 
overnachting € 3,50 per persoon te voldoen bij de receptie. 

Noodgevallen:  
Ambulance, brandweer of politie: bel eerst 112 en daarna pas de receptie. 

Ernstige storingen of calamiteiten: 
Na 18:00 uur bel je uitsluitend voor ernstige storingen of calamiteiten naar 06-25248713. Overige 
storingen graag tijdens openingstijden bij de receptie melden. 


