CAMPING REGELS
Wij heten u hartelijk welkom op Camping Coogherveld en hopen dat u een fijne vakantie bij
ons zal doorbrengen. We willen u attenderen op onze campingregels:
Aantal personen
U heeft een accommodatie gehuurd voor maximaal 4 of 5 personen. U mag niet met meer
personen in de accommodatie overnachten als waarvoor deze geschikt is. Mocht u vergeten
zijn personen aan te melden, komt u deze dan alsnog bij de receptie aanmelden. Ook voor
baby’s, logés en honden dient u campinggelden te betalen.
Afval
Het afval zamelen we gescheiden in. Bij de ingang van de camping staan containers voor
huisvuil, glas, papier en karton, GFT, blik, batterijen, plastic afval en ijzer. Alstublieft geen
afval of vuilniszakken naast de containers plaatsen.
Auto
U mag tussen 23:00 en 7:30 uur niet met de auto over het terrein rijden. Parkeren is alleen
toegestaan op de aangegeven plekken. Hou rekening met spelende kinderen, rij niet harder
dan 10 km/uur.
Bezoek
Krijgt u bezoek, meldt u deze a.u.b. vooraf of bij aankomst aan bij de receptie. Auto’s van
dagbezoekers mogen niet op het terrein rijden en/of parkeren. U bent campinggeld
verschuldigd voor bezoekers die bij u overnachten. (zie aantal personen)
Fietsen
Fietsen zijn te huur bij de receptie van de camping. Graag geen fietsen tegen de
accommodatie plaatsen!
Gasflessen
Wanneer niet aangesloten op aardgas, dan staan bij uw chalet twee gasflessen. Wanneer
één van de flessen leeg is, kunt u de andere fles gebruiken. Graag bij de receptie melden
als een gasfles leeg is. Heeft u hulp nodig met wisselen, loop dan even bij ons langs.
Honden
Op het hele terrein moeten honden altijd aan de lijn en buiten de camping worden
uitgelaten. Als een hond is toegestaan in het chalet, dan zijn er maximaal twee honden
welkom. Honden mogen niet op de bank, bedden, kussens en dekbedden!!!
Gebruik uw eigen hondenmand, kleed of bench. Graag voor vertrek uw accommodatie
stofzuigen.
Inventaris
In verband met het behoud van de inventaris mag deze alleen binnen gebruikt worden.
Buiten zijn tuinmeubelen beschikbaar.
Meeuwen
Alstublieft, de meeuwen niet voeren vanwege vervuiling en schade, denk aan uw auto.

Nachtrust
In verband met ieders goede nachtrust willen wij u verzoeken tussen 22:00 en 8:00 uur het
geluidsoverlast tot een minimum te beperken.
Noodgeval
In geval van een storing of noodgeval, kunt u ons bereiken via de intercom op de deur van
de receptie. Bij de receptie hangt een AED.
Onderhoud
De huurder moet de beheerder te allen tijde in de gelegenheid stellen reparaties of
(onderhouds-) werkzaamheden aan het opstel en terrein te verrichten die redelijkerwijs
noodzakelijk geacht worden.
Post
Buiten bij de receptie hangt een brievenbus waarin u uw post kunt doen. Ontvangen post
kunt u vinden in de postvakken buiten bij de receptie.
Receptie
Op de deur van de receptie kunt u de openingstijden vinden.
Rookvrij
Wij maken u erop attent dat alle accommodaties op de camping rookvrij zijn!!
Schade
Bij schade aan gehuurde object dient de huurder dit zo snel mogelijk te melden.
Slagboom
De slagboom is open van 7:30 uur tot 23:00 uur. Na 23:00 uur is het niet toegestaan te
rijden op het campingterrein.
Tent
Een bijzettent naast de accommodatie is niet toegestaan.
Toilet
Wilt u geen luiers, verband, tampons en etensresten door het toilet spoelen, dit om
verstopping te voorkomen.
Wasserette
Munten voor de wasautomaat en droger kunt u kopen wanneer de receptie open is.

Wij wensen u een prettig
verblijf op Texel!!!

