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Aankomst en Vertrek 
Dag van aankomst na 14.00 uur 
Dag van vertrek voor 11.00 uur 
Afwijkende tijden in overleg met de eigenaar. 

Aansprakelijkheid 
U dient zelf zorg te dragen voor uw eigendommen, eigen aansprakelijkheid 
Betreden terrein visvijver en speeltoestellen is eigen risico 

Algemene gebruiksaanwijzing 
Chalets met vloerverwarming en sanitair: 
-Gooi geen afval zoals o.a. tampons, maandverband of vezelrijke doekjes in het toilet. Dit 
kan snel tot verstopping lijden met alle gevolgen van dien. 
-De vloerverwarming reageert niet snel op verhoging of verlaging van temperatuur. Beter is 
deze op een constante temperatuur te laten staan. 
-Droog de kranen en doucheruimte na gebruik om kalkplekken te voorkomen. 
-Laat de verlichting niet onnodig branden. 
 
Chalets zonder sanitair: 
-U maakt gebruik van het sanitair van de camping. Houd de toiletten en overig sanitair 
schoon, Gooi geen afval (o.a. tampons, maandverband of vezelrijke doekjes) in het toilet. 
Tenminste twee maal per dag (meestal 3 keer) worden de toiletten en wasruimte 
schoongemaakt. 
-Toiletemmers kunt u ledigen in het toilet van de sanitaire ruimte camping. 
-Laat de aanwezige kacheltjes niet onnodig aan staan of het licht branden. 

Auto’s 
Auto’s parkeren op de parkeerplaats. Auto’s alleen op het campingterrein bij aankomst en 
vertrek. Voor boodschappen is een bolderkar beschikbaaar. 
 
Beplantingen/grasveld 
BBQ niet op het gras gebruiken. Wees zuinig op beplanting 

Betalingen 
Betaling via het online reserveringssysteem of bij aankomst bij de receptie 
 
Bibliotheek 
Boekenkast in sanitair gebouw, hier kunt u gratis boeken lenen 
 
Gasten 
Ook de gasten houden zich aan de regels en betalen voor bezoek 

Huisarts. 
De huisartsen zijn Hr. van Bommel of Mevr. van de Wouw  praktijk houdend te Vessem 
(Gezondheidscentrum)  tel. nr. 0497-591486. Adres: Servatiusstraat 6-B, 5512 AJ Vessem 
De dokterspost in de avonduren en weekenden is tel.nr. 040 2660505 
Adres: De Run 4600, 5504 DB Veldhoven 
 
Huisdieren 
Ze zijn alleen welkom in het chalet KAES. Ze mogen niet vrij rondlopen en alleen opgesloten 
worden achtergelaten. Zorg dat ze geen hinder veroorzaken voor andere gasten. 
 
 
 



Huisvuil 
Afval is gescheiden in papier, glas, plastic/blik en overig afval 
Belangrijk om dit afval te scheiden. Geen sigarettenpeuken op de grond achterlaten. Denk 
aan het milieu! 
 
Onderverhuur 
Onderverhuur van het chalet of het gratis ter beschikking stellen van deze aan bekenden 
mag uitsluitend in overleg met de beheerder. 
 
Recreatie in de omgeving. 
Bij de receptie vindt u een rek met foldermateriaal. 
 
Reservering plaatsen: 
Via het online reserveringssysteem kunt u een reservering plaatsen. U kunt hierbij ook direct 
een voorkeur chalet aangeven. 

Rusttijd 
De rust op onze camping dient gewaarborgd te zijn tussen 23.00 uur en 07.00 uur.  
 
Schoonmaakwijzer 
Bij vertrek dient u het chalet schoon achter te laten, in de staat zoals u het aangetroffen 
heeft. 
-Koelkast leegmaken 
-Inventaris schoon in de kast zetten 
-Afval afvoeren in de daarvoor bestemde containers 
-Het bijgeboekte beddengoed afhalen en in de kussenslopen op het bed leggen.  
-Kacheltjes uitzetten of thermostaat omlaag zetten (15 graden) 
-De vloeren bezemschoon achterlaten. 
 
Sport en spel. 
Voor sport en spel graag een plek kiezen op voldoende afstand van tenten en caravans 
 
Vissen. 
Vissen als sport is toegestaan in de grote vijver. Voeren van de vis is verboden. Daarnaast 
dient u de gevangen vis weer terug te zetten. Gebruik een schepnet en indien mogelijk een 
angelsteker. Per persoon mag met 1 haak worden gevist. 
 
Wassen 
De wasmachine en droogtrommel kunt u gebruiken. Muntjes hiervoor kunt u kopen bij de 
receptie. 
 
Wifi 
Wifi is gratis beschikbaar.  
 
Tenslotte 
Wij staan u graag bij om het verblijf op onze minicamping zo aangenaam mogelijk te maken. 
Heeft u klachten dan horen wij het graag; ook staan wij open voor mogelijke verbeteringen. 
 
 
Harry en Marja Geven 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


