Praktische info
Wat leuk dat we u mogen verwelkomen op onze camperplaats.
Middels dit formulier informeren wij u en zetten wij de weetjes
voor u op een rijtje.

Aankomst en vertrek:
- informatie rondom de camperplaatsen kunt u vinden bij de receptie van de
Gerrithoeve.
- Bij aankomst kunt u een plaatsje uitzoeken. We vragen u de camper
achteruit op de plaats in te parkeren.
- Betalingen voor staangeld graag kontant middels envelop. Deze en zo ook
de brievenbus vind u tegen de wand bij de receptie. Wij vragen de betaling op
de dag van aankomst te voldoen.
- Inchecken tot max 22.00 uur. Uitchecken voor 11.00 uur.
- wij vragen u bij vertrek uw camperplaats netjes achter te laten

- wij vragen u bij vertrek uw camperplaats netjes achter te laten

Algemeen:
- Gratis wifi op het gehele terrein. U kunt inloggen met de code "gast"
- Elke camperplaats heeft zijn eigen stroom zuil. Elke zuil beschikt over
6 Ampere. Gaat u over deze amperage, dan wordt uw zuil tijdelijk
geblokkeerd. Na twee minuten wachten, springt de electra weer aan. Deze
overspanning wordt 5 maal geaccepteerd en daarna blijft deze uit.
Ophogen naar 16 amp is mogelijk.
- Per nacht heeft u de mogelijkheid om maximaal 6 kwh te verbruiken.
(bijkopen kan tijdens receptietijden).
- Enkel luifels zijn toegestaan. Voortenten helaas niet
- Het is niet toegestaan (uitstap) matten op het gras te plaatsen
- Bijzettenten zijn toegestaan te plaatsen op het gras voor een max.
verblijf van 2 nachten. Blijft u langer dan vragen wij u de bijzettent
te verplaatsen. Dit ivm het behoud van de grasmat.
- Op het terrein is camerabewaking aanwezig. Deze wordt enkel gebruikt
in het kader van veiligheid en toezicht (kentekenregistratie).

Sanitair
- Onze camperplaats beschikt niet over een eigen sanitair. U mag gebruik
maken van het sanitair op ons campingterrein.
- Wilt u gebruik maken van de douche op het campingterrein, dan kan dat.
We vragen u bij de receptie een sep key te kopen. (incl borg
houd u goed de receptietijden in de gaten). Bij teruggave van de kaart
ontvangt u de borg retour en bekijken wij uw verbruik.
- Wij vragen u uw chemisch toilet bij het saniargebouw te legen.
- Wij stellen het op prijs wanneer u de faciliteiten na een bezoek
netjes achterlaat.

Overige leuke weetjes
- Elke dag is het mogelijk warme broodjes te bestellen. Bij de receptie
tegen de wand staan twee blikjes. Een blikje is gevuld met de
bestelformuliertjes. Indien u daar een briefje uit haalt, invult en
vervolgens voor 19,00 uur in het andere blikje deponeert, dan liggen uw
broodjes de volgende ochtend om 9,00 uur op de receptie voor u klaar.
- Vele wandel en fietsroutes te verkijgen bij de receptie
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