VOOR IEDEREEN VAN BELANG !!!
Parkeren van de auto op wegen en voor vluchthekken is ten strengste verboden.
Parkeren op plaatsen daar waar tenten of caravans behoren te staan is niet toegestaan.
Bij het binnenkomen en weggaan is melden met naam en nummer VERPLICHT! Dit is voor uzelf ook van groot
belang, daar wij u alleen op die manier u van dienst kunnen zijn met berichtgeving of bij bezoek; evenzo geldt dit ook
voor het duidelijk aanbrengen van de naamplaat bij tent of caravan.
De auto mag u meenemen naar tent of caravan, doch mag NIET gebruikt worden voor verkeer op het terrein
zoals naar de winkel, kantine, wasgelegenheid, zwembad, tennisbanen, midgetgolf of parkeerplaats. Gebruik
van bromfietsen en crossmotoren e.d. met lopende motor is op het gehele terrein van Eurocamping Vessem
verboden. Dit geldt vanaf de parkeerplaats. Ontheffing hiervoor kunt u schriftelijk aanvragen bij de directie.
Afvoeren van afval:
•
Huishoudelijk afval kunt u afvoeren in vuilniszakken in de perscontainer. Dit mag niet door kinderen
gebeuren omdat zij de vuilniszak niet hoog genoeg kunnen optillen, waardoor alles ernaast valt.
U bent VERPLICHT, wat ernaast gevallen is op te ruimen!
•
Grofvuil, groter dan een vuilniszak, kunt u niet bij ons afvoeren.
IJs-/koelkasten, televisies, accu's dient u zelf in uw eigen gemeente aan te bieden en niet
bij onze containers of elders neer te zetten. Dit geldt ook voor tuinmeubilair, plastic zeilen, vloerbedekking
en ander chemisch afval, zoals verf, chemische vloeistoffen, batterijen e.d.
•
Papier en karton kunt u afvoeren in de papiercontainer.
•
Glas in de glascontainer en ijzer in de ijzercontainer.
•
Voor tuinafval kunt u bij de poort een gratis milieuvergunning verkrijgen.
•
Voor afvoer van overig afval, waaronder puin vooraf eerst informatie inwinnen bij de poort.
Gebruik van drones
Het gebruik van drones op de terreinen van Eurocamping Vessem is in kader van privacy en veiligheid verboden,
tenzij u hiervoor vóóraf schriftelijk toestemming van ons heeft verkregen.
Alcoholgebruik:
Het is niet toegestaan om alcohol op de openbare wegen te gebruiken.
Er wordt geen alcohol aan minderjarigen (18-minners) verkocht.
Het gebruik of verhandelen van enige soort van drugs/stimulerende middelen is ten strengste verboden, waarop
zonder pardon verwijdering van de camping volgt.
OP NALEVING VAN BOVENSTAANDE ZAL STRENG DE HAND WORDEN GEHOUDEN !!
Stapvoets rijden is voor iedereen verplicht op het gehele terrein zowel bij het binnenkomen als bij het weggaan.
Dit begint al bij de parkeerplaats. Als u zich daaraan houdt, doet u veel mensen een groot plezier en veroorzaakt u
niemand hinder.
Om 23.00 uur sluit de poort, dan mag er géén motorisch verkeer meer op het terrein gebruikt worden tot
's morgens half zeven als de poort weer opengaat. Personen, die na 23.00 uur nog wensen binnen te komen,
dienen vooraf de leiding daarvan in kennis te stellen en de auto op de parkeerplaats achter te laten.
In het voor- en naseizoen is 's morgens de poort later open en 's avonds eerder dicht.
Om 24.00 uur sluit de kantine. Voor die tijd dienen alle personen de kantine verlaten te hebben. Na 24.00 uur tot de
morgen mag men alleen in eigen tent of caravan vertoeven.
Het is kampeerders en bezoekers niet toegestaan om een professionele geluidsinstallatie te gebruiken of livemuziek te produceren. Anderen hinderen door geluid is te allen tijde verboden. Zorg ervoor dat u niemand
overlast bezorgt.
Feesttenten alléén na toestemming en deze mogen niet langer dan 24 uur blijven staan.
Honden mogen niet alleen achtergelaten worden bij afwezigheid van de eigenaar.
Voetballen alleen op het voetbalveld.
Zwembadjes zijn niet toegestaan op de seizoen- en toeristische plaatsen. Op de jaarplaatsen alléén, bij vooraf
overleg en tegen betaling.
Bij vertrek van tent of caravan dient de plaats SCHOON opgeleverd te worden, al het overtollige materiaal moet u
zelf in de goede container dan wel in uw eigen gemeente afvoeren.
Honden, maximaal 2 per staanplaats, zijn toegestaan, mits aangelijnd. Alleen daar uitlaten waar het is
toegestaan.
U bent verplicht een schepje mee te nemen om de behoefte van de hond op te ruimen.
Poezen: alleen los toegestaan op eigen plaats, anders aangelijnd.
Eurocamping Vessem BV behoudt zich het recht voor om tussentijds de regels aan te passen.
LET OP !!

Na 20.00 uur worden er geen bezoekers meer toegelaten, terwijl de aanwezige bezoekers
voor 22.00 uur het terrein verlaten dienen te hebben.
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