
Reglement POLDERFLORA 2021 

Leuk dat u onze camping hebt uitgekozen voor uw vakantie! Wij doen er alles aan om het u naar de zin te maken.                                                                                            

Om al onze gasten te laten genieten van een ontspannen verblijf hanteren wij onderstaande regels.  

Inchecken/ uitchecken- Camping: aankomst na 13.30 uur - vertrek voor 12.00 uur                                                                  

Huisjes:  aankomst na 14.00 uur - vertrek voor 10.00 uur  

Aankomst- Graag bij aankomst melden bij de receptie, dan kunnen wij uw kampeerplek aanwijzen. Caravan of 

vouwwagen met de wielen op de betonplaat, de voortent of luifel over het kunstgrasgedeelte, haringen in het 

kunstgras slaan is geen probleem. Wij zijn zuinig op ons gras…. dus graag alleen bij aankomst en vertrek met de auto 

over het veld rijden. 

Parkeren- Ivm de autovrije velden kunt u de auto parkeren op één van de twee parkeerplaatsen. Uw auto parkeren 

bij het sanitairgebouw is niet de bedoeling. Tijdens de nachtrust willen wij geen gemotoriseerd verkeer over de 

camping.  Komt u later dan 22.00 uur terug of vertrekt u eerder dan 07.00 uur? maak dan gebruik van het eerste 

parkeerterrein bij de entree.  Wij vragen u om op ons terrein uw snelheid aan te passen naar stapvoets. 

Rust- Wij verzoeken een ieder om rekening met elkaar te houden en de rust op de camping te respecteren. Bezorg 

uw buren geen overlast. Na 22.00 uur geldt er avondrust op het terrein. 

Sanitair- Wij waarderen het als er begeleiding meegaat met jonge kinderen naar het sanitair. Gelieve toiletemmers 

niet te ledigen in het toilet maar in de uitstort voor chemisch toilet. Laat uw emmer met afvalwater niet overlopen in 

het gras, maar ledig deze tijdig in de uitstort chemisch toilet aan de achterzijde van het sanitairgebouw. Wij doen er 

alles aan om het sanitair netjes te houden; Meldt u aub direct als er iets niet in orde is. 

Watertap-  gebruik de watertap- punten uitsluitend voor het tappen van drinkwater, en niet voor bijv. het 

omspoelen van uw chemisch toilet.  

Vijvers- Het is niet gewenst om te zwemmen in de vijvers. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid aangaande 

de gevolgen van zwemmen of baden in de vijvers. 

Huisdieren- Huisdieren, mits altijd aangelijnd, zijn toegestaan op de camping, niet in de huisjes en het sanitair. 

Uitlaten mag alleen buiten het campingterrein; tegenover de camping is een losloopgebied bij het Bedelaarsbos. Het 

is verboden om huisdieren te laten zwemmen in de vijvers.  

Roken/ vuur/ bbq - In alle gebouwen geldt een rookverbod. Wij verzoeken u om niet op het kunstgras te roken en te 

barbecuen. Barbecueën is toegestaan; op houtskool, elektrisch of op gas. Het ontsteken van open (hout)vuur/ 

vuurschaal is verboden. In elke accommodatie is een blusapparaat aanwezig. In geval van brand direct de beheerder 

waarschuwen en 112 bellen.  

Bezoekers- Wanneer u bezoek wil ontvangen, hou het beperkt (tot maximaal 4 personen) en meldt dit altijd vooraf 

aan via een berichtje. Het bezoekerstarief is €2 per persoon en wordt genoteerd op de eindnota. Bezoekers parkeren 

op de parkeerplaats bij de entree en dienen het terrein voor 22.00 uur te verlaten.  

Nachtregister- Wij zijn eraan gehouden een nachtregister bij te houden; krijgt u logés of bent u een nachtje afwezig, 

meldt het ons dan vooraf. 

Afval- Helpt u ons mee om de afvalberg te verminderen?                                                                                                  

Graag uw afval scheiden naar glas, papier, gft, restafval en pmd (plastic/metaal-blik/drinkpakken).                            

Oud brood, groenteresten en fruit (geen citrusvruchten) mag naar de voederbak in de dierenweide. Laat u aub geen 

grofvuil achter zoals bijv. stoelen of tenten.  

 

Fijn dat u de moeite hebt genomen om het reglement door te nemen, wij wensen u een aangenaam verblijf toe! 
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