Regelement van Camping Eden Park
1)

Het is alleen toegestaan om met de auto de camping op te rìjden bìj
aankmost en vertrek, voor het in-en uìtladen. Bìj aankmost wordt u
vrìendelíjk u bìj de dìrectìe te melden.

2)

Van 23:30 tot 7:30 en van 13:30 – 15:30 uur is het rustpauze, dat betekent:
niet in-en uitladen en geen geluidsoverlast.

3)

Iedere bezoeker wordt geacht zijn eigendommen te bewaken.
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verloren of gestolen
voorwerpen.
De directie stelt een kluis ter beschikking van de bezoekers.

4)

Het is verboden planten, bomen in de omgeving en op de camping te
beschadigen.
Het is niet toegestaan in de ground rondom de tenten te graven of met
vloeistoffen en afval de camping te vervuillen. Voor de veiligheid is het
verboden open vuur te maken, tenzij het gaat om de barbecue op het
strand.

5)

Het afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor binnen de
containers camping.

6)

Op ecologische gronden is het niet toegestaan de auto of de caravan op
de camping te wassen.

7)

De toegang van honden en andere dieren is toegestaan volgens de
geldende italiaanse wetten. Bijtgevaarlijke honden moeten met een
muilkorf aan de lijn gehouden worden.
De eigenaren worden aansprakelijk gesteld voor elke schade die het
dier kan veroorzaken; ook een tekortkoming wordt bestraft door middel
van betaling van de schade en door verwijdering van de camping.

8)

Warm water is gratis. U wordt verzocht daar spaarzaam mee om tee
gaan zodat iedereen ervan kan profiteren.

9)

Voor technische problemen richt u zich tot de directie.

10)

De bezoekers worden geacht de staanplaats vrij te maken voor 12 uur's
middags op de dag van vertrek.

11)

De bezoekers worden verzocht de directie de dag voor het vertrek op de
hoogte te stellen in verband met de betaling.

Wij danken u voor uw medewerking en wensen wij u een fijne vakantie.
De Directie.

