Regelement seizoenplaatsen Panorama Camping Gulperberg
Voorseizoen 02-04-2021 – 04-07-2021 / Seizoen 02-04-2021 – 07-11-2021 / Naseizoen 06-09-2021 – 07-11-2021
Bij het niet naleven van dit regelement behoud Panorama Camping Gulperberg het recht om per direct de
overeenkomst te ontbinden. Bij het maken van een definitieve reservering verklaart u akkoord te gaan met dit
regelement.

1. Betalingswijze
Uw eerste betaling dient u binnen twee weken na uw
boekingsdatum te voldoen. Het restant dient voldaan te
zijn 6 weken vóór aankomst.
2. Bewoning caravan
a. In uw huursom zijn de kosten inbegrepen voor het
verblijf van één gezin bestaande uit maximaal 6 vaste
personen gedurende de periode van 02 april 2021 tot 7
november 2021, voor- en naseizoen gelden de datums
zoals hierboven vermeld, en het gebruik van het
zwembad door dezelfde personen in dezelfde periode. U
ontvangt van ons een nachtregister. Wij verzoeken u dit
nachtregister volledig in te vullen en dit bij onze
receptie, aan het begin van uw verblijf, in te leveren.

b. Het doorverhuren of doorgeven aan derden van uw
standplaats is niet toegestaan. Wanneer u uw plaats
voortijdig verlaat en uw tent/caravan heeft weggehaald,
dan vervalt deze plaats aan Gulperberg. Bij vertrek dient
u ervoor te zorgen dat de plaats netjes opgeruimd wordt
achtergelaten.
c. Het plaatsen van een berging is niet toegestaan. Het
plaatsen van een bijzettentje (afmeting max. 2 x 3
meter) is toegestaan indien uw auto vervolgens nog op
de plaats te parkeren is.
d. Het is niet toegestaan een afscheiding/ hekje te
plaatsen. Tevens is het niet toegestaan een verharde
ondergrond (zoals pallets en tegels) te plaatsen. U kunt
bijvoorbeeld wel kunststof grastegels gebruiken.
3. Dag bezoekers
a. Uw bezoekers dienen zich bij aankomst bij onze
receptie te melden en het geldende bezoekerstarief te
betalen. Uiterlijk om 23.00 uur dienen uw gasten onze
camping te verlaten. Uw dag gasten mogen geen gebruik
maken van ons zwembad en hebben geen toegang tot
Mosaqua, ze mogen wel gebruik maken van alle andere
faciliteiten.
b. Wanneer uw bezoekers blijven slapen, dienen zij dit te
melden bij onze receptie en het overnachtingstarief van
7,25 euro + lokale heffingen te betalen. Er zijn maximaal
6 personen in totaal toegestaan. Bezoekers mogen niet
met hun auto op de camping, zij mogen deze parkeren
op de parkeerplaats buiten de camping.

4. Familiecamping
Jongeren onder de 21 jaar worden zonder hun ouders
niet toegelaten op onze camping. Jongeren onder de 21
jaar mogen alléén op de camping verblijven indien
minstens één van zijn/haar ouders zelf aanwezig is op de
camping en de jongeren verblijven op hetzelfde veld als
de ouders.
5. Toegangscontrole
De camping is beveiligd met een automatische slagboom
welke te bedienen is met uw toegangspas. Per plaats
wordt één pas uitgegeven voor de gehele periode van
uw seizoenplaats. Er mag één voertuig op uw plaats
staan. De slagboom is tussen 23.00 uur en 7.00 uur niet
te bedienen (Uitgezonderd noodgevallen).
6. Gebruik gemotoriseerde voertuigen
Wij verzoeken u om het autogebruik tot een minimum te
beperken en alleen stapvoets te rijden. De auto dient te
allen tijde op uw eigen plaats geparkeerd te worden.
Wanneer u met meerdere auto’s bent , dienen de extra
auto’s op onze parkeerplaats geparkeerd te worden aan
de overkant van de weg. Op uw seizoenplaats dient u
ruimte te creëren voor het parkeren van uw eigen auto.
Mocht u een elektrische auto hebben dan kunt u deze
vooraan op de parkeerplaats opladen, opladen op uw
plaats is niet toegestaan.
7. Rust
Men dient er rekening mee te houden dat het tussen
23.00 uur en 7.00 uur rustig dient te zijn op de camping.
Er mag niet met auto’s of andere gemotoriseerde
voertuigen over de camping gereden worden (de
slagboom is ook niet meer bedienbaar). Geluidsoverlast
in de ruimste zin van het woord dient ten allen tijde
voorkomen te worden. De directie behoudt zich het
recht voor om bij herhaaldelijk (geluids)overlast en/of
ongeoorloofd storten van vuilnis de betreffende persoon
de toegang tot de camping te ontzeggen, tevens kan de
seizoenplaats beëindigd worden.
8. Huisdieren
a. Huisdieren zijn alleen toegestaan op de daarvoor
bedoelde kampeerplaatsen. Huisdieren van eventuele
bezoekers zijn ook niet toegestaan op huisdiervrije
kampeerplaatsen.
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b. Per kampeerplaats zijn maximaal twee huisdieren
toegestaan op de daarvoor bestemde kampeerplaatsen
en mogen niet alleen achtergelaten worden. Dit om
eventuele overlast te voorkomen.
c. Honden dienen ten alle tijden te zijn aangelijnd en de
bezitter is verplicht de hond buiten de camping uit te
laten voor zijn behoefte en eventuele ongelukjes dienen
opgeruimd te worden. Bij het sanitair gebouw treft u een
zakjes dispenser en prullenbak aan die hier speciaal voor
bestemd is.
d. De bezitter is geheel aansprakelijk voor eventuele
schade aan derden of aan voorzieningen van de camping
veroorzaakt door zijn/haar dier.
e. Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet
toegestaan in de sanitair gebouwen, het zwembad en de
speeltuinen.
9. Afvalverwerking
Wij bieden de mogelijkheid om afval gescheiden in te
leveren. U dient uw huisvuil in dichtgebonden zakken in
de containers te deponeren en de container vervolgens
weer te sluiten, i.v.m. stankoverlast. Voor papier/karton
en glas zijn aparte containers beschikbaar.
10. Onderhoud plaats
U dient ervoor te zorgen dat uw plaats netjes en
opgeruimd is. Wij zorgen ervoor dat het gras gemaaid
wordt, u dient echter zelf de randjes rondom uw caravan
bij te houden.
11. Korting
Eventuele kortingen zijn tot maximaal € 300,berekenbaar.
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