Op alle reserveringen en aanbiedingen zijn de RECRON-voorwaarden alsmede de gedragsregels van
Recreatiecentrum de Paalberg van toepassing.
Uw reservering:
 Van 21 juli t/m 18 augustus 2018 kunt u alleen hele weken reserveren, van zaterdag tot zaterdag.
 Om toegang te hebben tot de zwembaden dient u een polsbandje te dragen. De borg bedraagt
€ 10,- per persoon.
 De 1e betaling (30%) is binnen 14 dagen na boeking.
 De 2e betaling (70%) is uiterlijk 6 weken voor uw aankomst.
Kampeerplaats
 De 1e slaaptent is inclusief bij uw boeking.
 Op de dag van aankomst heeft u toegang vanaf 13:00 uur.
 Op de dag van vertrek dient u vóór 11:00 uur de plaats te verlaten.
 Een luifel in combinatie met een voortent is op een aantal plaatsen niet toegestaan. Vraag vóór
reservering om toestemming.
 Auto's, partytenten en vuurkorven zijn niet toegestaan op de kampeerplaats.
 Op ons terrein is alleen oriëntatieverlichting, neem uw zaklamp mee!
 Bij een slaaptent groter dan 7 m² dient u een extra plaats te boeken.
 Toercaravan incl. dissel langer dan 7.50 m overleg.
 Voortent dieper dan 2.50 m alleen na toestemming.
 Elektrische kachels zijn niet toegestaan.
Bungalows
 Op de dag van aankomst heeft u toegang vanaf 15:00 uur.
 Op de dag van vertrek dient u vóór 10:00 uur de bungalow te verlaten.
 Al onze bungalows zijn rookvrij.
 Auto’s, partytenten & vuurkorven zijn niet toegestaan bij de bungalow.
 Bungalow 2 en 3 zijn huisdier vrij.
Uw bezoek:
 Dag bezoek is gratis, m.u.v. toegang tot de zwembaden.
 Een dag bandje is te koop op de receptie € 5,- p.p. Uitsluitend voor bezoekers van campinggasten.
 Overnachtingen van bezoek dienen vooraf bij aankomst te worden gemeld en afgerekend.
Huisdier
 Van 1-4 t/m 31-8 is er maximaal 1 huisdier per kampeerplaats toegestaan. Buiten deze periode zijn
2 huisdieren per kampeerplaats toegestaan.
 Indien u met uw hond komt, dan mag uw dag bezoek niet nog een huisdier meenemen.
 Dag bezoek voor een hond kost € 2,50. Vooraf aanmelden bij de receptie.
 Uw huisdier moet te allen tijde aangelijnd zijn.
 Mocht er een ‘ongelukje’ gebeuren, dit graag direct opruimen.
 Het W-veld (nummers 1 t/m 15) en het D-veld (naast toiletgebouw de Luifel) zijn huisdiervrij.
Arrangementen
 Voorseizoensarrangement, voorseizoen extra lang, herfstplaats, herfst/winter, winterplaats en
seizoensplaats zijn exclusief gebruik van electra.
 Hemelvaart, Pinksteren en de meivakantie zijn verplicht af te nemen arrangementen indien u
binnen deze periode wenst te verblijven op ons park.

