Iedereen tevreden, plezierig verblijf.
Camping Boetn Toen onderscheidt zich van verschillende commerciële campings door
onder meer de grote mate van vrijheid, rust, vrije staanplaatsen en de relaxte sfeer.
Deelnemers aan wadlooptochten maken graag gebruik van onze camping en
vertrekken soms in alle vroegte richting het wad.
Wij werken echter wel met een aantal afspraken, omdat wij eraan hechten dat
iedereen op ons terrein het naar de zin heeft. U doet ons een groot genoegen als u en
uw gasten deze kampeerregels naleven.
Onze beheerder is bij vragen of opmerkingen uw eerste aanspreekpunt. Hier meld je
je ook als je aankomt en als dat nodig is geeft de beheerder nadere aanwijzingen.
Aankomst & vertrek
 Onze tarieven gelden vanaf de dag van aankomst 13.00 uur tot de
daaropvolgende dag om 12.00 uur. Op de dag dat u vertrekt, moet uw plaats
voor 12.00 uur vrij zijn, anders wordt er een halve dag extra berekend. U kunt
afrekenen op de avond voor uw vertrek tussen 19.00 uur en 20.00 uur of de
ochtend van vertrek tussen 08.00 uur en 09.00 uur.
Melden



Als je je aan hebt gemeld, wijst de beheerder je naar je plaats.
Als je daggasten krijgt, vinden we het fijn als je deze even aanmeldt.
Zij hebben alleen te voet toegang tot het terrein.

Rusttijd en geluid




Vanaf 22.00 tot 07.00 uur is de camping in ruste.
Geluidsapparatuur mag niet hoorbaar zijn voor de andere kampeerders.
Als je een avond- of nachtwandeling maakt, of heel vroeg vertrekt voor een
wadlooptocht, gaan wij er vanuit dat je anderen niet stoort.

Toiletgebouw



Het toiletgebouw wordt dagelijks, of zo nodig twee keer per dag,
schoongemaakt. Tussendoor houden we het samen netjes.
Er is geen stortplaats voor chemische toiletten en/of afvalwater.
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Afval




Huisafval (restafval, GTF en glaswerk) uitsluitend in dichtgebonden
vuilniszakken naar de container brengen aan de rand van het terrein van het
1e veld.
Bij vertrek moet je de kampeerplaats uiteraard schoon achterlaten.

Vuur




Alle open vuur is verboden op het terrein, uitgezonderd op de speciale
vuurplaats waar, na toestemming van de beheerder, een kampvuur gemaakt
kan worden als omstandigheden het toelaten (bij code oranje of rood mag er
in elk geval niet gestookt worden, ook BBQ-en op kolen wordt dan sterk
afgeraden).
Wees ook voorzichtig met gasbrandertjes en kolen BBQ’s, vooral in droge
perioden. Bij vermoeden van brand of het begin van brand, onmiddellijk
melden bij de beheerder.

Auto’s





Als je wilt, kun je je auto tegen betaling op het terrein bij de tent of caravan
parkeren. Het terrein is voor de auto’s toegankelijk tussen 07.00 en 22.00 uur
Als je je auto niet op het terrein parkeert, ben je nog steeds welkom binnen
genoemde tijden om bij aankomst en vertrek je spullen op de plaats te
brengen.
De auto kun je buiten het terrein vrij parkeren op het grote parkeerterrein van
het Pieterplein, gelegen naast het Zeehondencentrum.

Huisdieren




Je huisdier is welkom maar mag natuurlijk andere gasten niet tot last zijn.
Honden en katten mogen op het terrein niet los lopen en moeten buiten het
terrein worden uitgelaten.
Uitwerpselen moeten opgeruimd of bedekt worden met zand.

Algemeen





Het verblijf met tent/caravan op ons terrein geschiedt op eigen risico.
Het bestuur van de stichting kan geen verantwoordelijkheid voor diefstal,
ongevallen en/of toegebrachte schade aanvaarden. Voor verzekering van uw
eigendom tegen bijvoorbeeld storm, brand of diefstal dient u zelf zorg te
dragen
Geniet van ons terrein en de gebouwen en wij gaan er uiteraard vanuit dat we
samen alles schoon en onbeschadigd houden. Aangerichte schade moet
worden vergoed.
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Wij maken regelmatig beeldmateriaal op de camping en gebouwen t.b.v. onze
website, overige publicaties en beveiliging. Het kan voorkomen dat onze
gasten zichtbaar in beeld zijn. Door op onze camping plaats te nemen gaat u
akkoord met publicatie van dit beeldmateriaal.

Staanplaatsen caravans en campers
 Er zijn staanplaatsen voor caravans en staanplaatsen voor campers.
Deze staan aangegeven op de camping plattegrond.
 Voor deze staanplaatsen, inclusief het parkeren van de auto, gelden vaste
afmetingen. Bij gebruik van een groter oppervlak wordt een 2de staanplaats
gerekend
 Een staanplaats kan tegen betaling gebruik maken van een stroomaansluiting.
Op dit moment is dat nog een vast tarief. In de toekomst wordt naar gebruik
afgerekend.
 Caravans en campers hebben tussen 07.00 en 22.00 uur toegang tot het
terrein.
Seizoensplaatsen
 Voor de seizoensplaatsen gelden dezelfde campingregels als voor de
staanplaatsen caravans en campers van hierboven.
 De caravans van de seizoensplaatsen worden minimaal twee keer per seizoen
gewassen.
 De seizoenshouder onderhoudt het groen rondom zijn staanplaats. Na verzoek
van de beheerder is hij verplicht het gras te maaien.
Faciliteiten
 Toiletgebouw
 ’t Proathoes
 Internetcafé
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