
 

 
Camping van Kempenhof – 2022 
 

Huisregels 
 

- Inchecken is vanaf 13.30u, bij aankomst a.u.b. melden bij de receptie 

(gesitueerd aan de achterkant van het woonhuis). 

 

- Plaats uw kampeermiddel zoals aangegeven door de campingbeheerders.  

 

- Op elke kampeerplek ligt een vast gronddoek. Sla a.u.b. geen haringen in het 

gronddoek. Het is toegestaan grondbedekking te gebruiken (géén plastic), u 

dient echter wel binnen het oppervlakte te blijven van het vaste gronddoek. 

Dit geldt ook voor de voortent. 

 

- Indien u een extra luifel aan de voortent plaats (a.u.b. in overleg), is het niet 

toegestaan hier grondbedekking te gebruiken. 

 

- Bij vertrek vragen wij u de kampeerplaats voor 11.00 uur opgeruimd en 

schoon achter te laten. 

 

- Betaling van het verblijf is bij aankomst, alle gereserveerde nachten dienen 

betaald te worden. 

 

- Bezoekers graag vooraf melden bij de receptie. Logeés graag aanmelden bij de 

receptie (bij aankomst), voor registratie en betaling. 

 

- Parkeer uw auto op de parkeerplaats naast de ingang, met uitzondering van 

aankomst en vertrek. Tussentijds boodschappen lossen is niet toegestaan, 

heeft u hulp nodig? Wij helpen graag. 

 

- Afvalscheiding is erg belangrijk voor ons. A.u.b. afval in een gesloten zak 

deponeren. Regels m.b.t. afvalscheiding ontvangt u bij aankomst. 
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- Chemisch toilet en vuil water a.u.b. legen in de daarvoor bestemde 

voorziening bij het servicegebouw. 

 

- Open vuur en kolenbbq’s zijn niet toegestaan. Alsook het plaatsen van een 

partytent is niet toegestaan. 

 

- Honden zijn in overleg toegestaan, mits aangelijnd, en dienen buiten het 

terrein te worden uitgelaten. 

 

- Tussen 22.00 – 09.00 uur wensen wij rust op de camping. 

 

- Uw verblijf op onze camping is geheel voor eigen risico alsmede 

diefstal/beschadiging van eigendommen. 

 

- De eigenaar houdt zich het recht voor, U aansprakelijk te stellen voor 

eventueel door u toegebrachte schade. 

 
Wij wensen u een aangenaam verblijf! 
 
Familie Schmitz 
Conny, Janine, Pieter en Rick 
 


