Hartelijk welkom op Camping de Hof.
Wij hopen dat u hier een prettig verblijf zult hebben . Voor u ligt het huishoudelijk regelement.
Openstelling:
De camping is geopend van 1 april tot 1 november. Water en elektra zijn in deze periode
aangesloten. Buiten deze periode is de camping alleen voor dag bezoek geopend.
Hoofdregel:
Gedraagt u zodanig dat u niemand overlast bezorgt. Gun uzelf en uw medegasten de gelegenheid
van het verblijf te genieten.
Receptie:
Bij de receptie kunt u terecht voor: in en -uitchecken. De verhuur van elektroboten, kano’s,
surfplanken ,supboards en fietsen. Fietsroutes zijn aanwezig. Informatie over huur en inrichting van
de kavels. Parkeermogelijkheden enz. Ook is de EHBO koffer aanwezig voor kleine ongelukjes. Dit is
binnen de receptietijden mogelijk. Voor calamiteiten kunt u ook bij ons terecht buiten de
receptietijden. 0521-361400. Voor spoed 112.

Hulpdiensten:
Tip: noem bij de hulpdiensten altijd de juiste aanrij route. Afslagcentrum dorp. En stuur iemand naar
de t-splitsing Bartus Warnersweg , parkeerplaats om de hulpdienst zo snel mogelijk naar de plaats op
de camping te begeleiden. Belangrijk als elke seconde telt.
Informatiebord:
Op het informatiebord staan de actuele receptietijden. De afvalwijzer, handleiding bolderkarren en
openingstijden supermarkt. Zo ook de belangrijke telefoonnummers van de hulpdiensten. Posters
van evenementen en wat er te doen is in de omgeving.
Aankomst en vertrek:
U bent welkom op dag van aankomst na 15.00 uur en de uitchecktijd is voor tentkampeerders 12.00
uur en voor de trekkershutten, B&B en Camping Pods geldt 11.00 uur. Plaats uw kampeermiddel
zodanig dat de overige gasten hier geen hinder ondervinden. De plaats dient bij vertrek schoon,
opgeruimd achter te worden gelaten.

Bezoekers:
Bezoekers zijn welkom. Alle bezoekers dienen zich bij aankomst te melden op de receptie en het
verschuldigde bezoekerstarief te voldoen. Overnachtende bezoekers dienen zich in te schrijven bij de
receptie. De tarieven zijn: dagbezoek €1,00 , overnachtende bezoekers €3,00 en bij verhuur € 3,00
pppn. We gaan ervan uit dat het bezoek contant betaalt of dat het per bank overgemaakt wordt door
u.
Geluidsoverlast:
Het is niet toegestaan om radio’s, televisies , muziekinstrumenten of andere geluidsdragers zodanig
te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan andere campinggasten. Tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt
bij ons de nachtrustperiode.
Vuilafvoer:
Ieder gast dient zijn veld vrij te houden van afval. Huisvuil kunt u verpakt in gesloten plastic zakken
deponeren bij de ondergrondse vuilcontainer op onze parkeerplaats. De Be Low . Glas kunt u bij de
supermarkt in de container werpen. Papier dient in de papierbak gestort te worden. Oud ijzer in
overleg.
Snoeihout en gras mag op de punt achter het vierde veld gestort worden. Zie de aanwijzingen.
Grofvuil , elektrische apparaten en chemisch afval dient u zelf af te voeren. In onze gemeente kunt u
dat doen bij de Rova afvalstation. Karenburg 3 ( industrieterrein Groot Verlaat) te Steenwijk. Voor de
openingstijden kunt u kijken op www.Rova.nl Of u kunt bij ons een vuilcontainer huren voor 35 euro.
Sanitaire voorzieningen:
Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u eraan mee dat het zo blijft!
Kleine kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene. In het toiletgebouw mag niet
worden gerookt. Wilt u na gebruik van de douches de kraan weer dicht zetten. (stand 0) en de
douche droogtrekken met de stripper. Luiers en bandages gaarne in de daarvoor bestemde
stortkokers/pedaalemmers deponeren. Wilt u erop letten dat het sanitair gebouw geen speelplaats is
voor kinderen. Niet met surfpakken en surfschoenen het gebouw betreden.
Gebruik wasserette:
De was pods zijn bij de receptie verkrijgbaar tijdens openingsuren. En er kan alleen gewassen worden
op afspraak. Zie map. De koelkasten zijn voor algemeen gebruik.
Huisdieren :
Uw huisdier ,hond dient aangelijnd te zijn op het terrein. De hond dient buiten de camping uitgelaten
te worden. In onze accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan. Langs de Bartus Warnersweg is
een groenstrook waar dit is toegestaan. Zo is er ook een veld achter de skatebaan.
Mocht u hond een’ ongelukje’ hebben dan dient u het zelf op te ruimen. Wanneer u het terrein
verlaat mag u de hond niet bij uw caravan of tent achterlaten.

Gebruik water, gas en elektra:
Bovengenoemde zijn kostbaar, dus wees er zuinig mee.
Brandveiligheid:
Bij gebruik van vuurkorven op het eigen veldje, dient u vooraf toestemming te vragen. Tevens willen
we u verzoeken om rekening te houden met uw buren als het gaat om barbecueën en houtkachels.
Open vuur is verboden. (vuurkorven) Onder de bbq dient u een tegel te leggen om brandplekken in
het gras te voorkomen.
Handel drijven:
Het te koop aanbieden van diensten en of goederen in welk vorm dan ook is vanuit uw
kampeermiddel alleen mogelijk in overleg met de eigenaar.
Post, pakketten en krant:
Deze mag u laten bezorgen op de receptie, mist voorzien van naam.
Diefstal en schade:
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen, alsmede
ongevallen van gasten of bezoekers. Wij behouden ons het recht voor u aansprakelijk te stellen voor
de door u toegebrachte schade.
Klachten:
Alhoewel wij ons best doen om uw aanwezigheid zo goed mogelijk te laten verlopen kunt u toch
klachten hebben. Meld ze zo spoedig mogelijk en wij zullen trachten ze te verhelpen. Sanctie: Indien
u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar geen gehoor
aangeeft kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat geval met onmiddellijke
ingang de toegang tot het kampeerterrein ontzeggen.
Caravan en Chalets
Huur vaste standplaats:
De huur geldt voor een gezin en geschiedt overeenkomstig de aan mij bekende regels en geldt
uitsluitend voor eigen gezinsleden. Het is dus niet mogelijk met twee gezinnen een plaats te huren.
Personen buiten de gezinssituatie betalen andere tarieven.
Nieuw te plaatsen caravans of ter vervanging mogen niet ouder zijn dan vijf jaar. Wij hanteren vanaf
1 jan 2014 een afschrijving van 20 jaar bij nieuw te plaatsen caravans. Plaatst u een caravan van 3
jaar, dan mag de caravan nog 17 jaar gebruikt worden. Voor chalets geldt, niet ouder dan vijf jaar en
een afschrijving van 25 jaar.
Voor de plaatsing van uw caravan en of chalet hanteren wij de normen van het beeldkwaliteitsplan
recreatieterreinen Giethoorn. Deze streven wij na, mits toepasbaar op ons terrein. Denk hierbij aan
kleurstelling, vormgeving, afmetingen en afstanden. Naast de definitieve toestemming voor

plaatsing van een caravan of chalet van de campingbeheerder, bent u van de gemeente een
omgevingsvergunning nodig.
Opzegging standplaats uiterlijk twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar.
Verkoop caravan:
Verkoop van caravans met behoud van standplaatsovereenkomst voor de kopers alleen met
toestemming van de eigenaar van de camping.
Kavelinrichting:
De afmetingen van caravan en of chalet zijn afhankelijk van de kavelgrootte. En de afstanden naar
andere caravans. ( streven 5 meter)
Terras. Het terras mag niet groter dan 12 m2.
Steiger: de steiger mag niet groter dan bij 3,5 m2
Looppaden: looppaden zijn toegestaan .
Scheiding tussen de kavels dienen groen te zijn. Berken worden door ons aangebracht.
Schuurtjes: de afmetingen van schuurtjes zijn 6 m2. Materiaal en kleurstelling in overleg met de
eigenaar van de camping. Vergunningaanvraag niet nodig, want het is niet toegestaan.
Overkappingen; in overleg met de beheerder. Officieel niet toegestaan door gemeente.
Gras: de rest van de kavel dient natuurlijk gras te zijn.
De heggen tussen de kavels dienen te bestaan uit berken of beukenhagen.
Een doorn in het oog; rotzooi achter schuur en caravan, kunstgras, onkruid tussen de tegels, vieze
caravans, half ingestorte partytenten, te hoog gras en heg.
DE CAMPING LIGT IN HET NATIONALE PARK WEERRIBBEN EN WIEDEN. EEN PRACHTIGE NATUURLIJKE
OMGEVING. WE STREVEN NA, DE CAMPING DAAR ZO GOED MOGELIJK IN TE LATEN PASSEN.
Inrichting van kavel of aanpassingen altijd in overleg met de eigenaar van de camping. Altijd een
schets indienen per mail. info@campingdehof.nl
Gebruik water, gas en elektra:
Bovengenoemde zijn kostbaar, dus wees er zuinig mee.
Water en elektra worden bemeten. Wat u verbruikt wordt in rekening gebracht. Bij stroomstoring
kunt u bij de receptie om heraansluiting vragen. Per kampeermiddel mogen maximaal twee
gasflessen staan. Gasslangen dienen om de twee jaar te worden vervangen. Indien u uw standplaats
voor langere periode verlaat sluit dan de waterhoofdkraan af en draai de gastoevoer dicht en haal de
stroom eraf. Bij stroomstoring zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade door b.v.
uitvallen van de koelkast. Tevens willen we u erop wijzen dat de geiser in de caravan ieder jaar
gecontroleerd dient te worden.

Schuurtjes/ vlonders en andere bouwwerken:
Het plaatsen van schuurtjes, terrassen, paden en of andere bouwwerken is alleen mogelijk na
toestemming van de beheerder. Wanneer een bouwwerk is geplaatst zonder overleg en
toestemming behouden we ons het recht toe tot verwijdering. ( kosten worden in rekening
gebracht). Steigers e.d. mogen niet aan de beschoeiing gemonteerd worden.
Het huishoudelijk regelement en de voorwaarden staan op onze site www.campingdehof.nl of af te
halen bij de receptie.

Belangrijke adressen en inlichtingen.
Arts R.D. Westerbeek / mw H Tan-Koning Beulakerweg 125, 0521-36 13 26, spoedtelefoon 052136 17 70. Spreekuur volgens afspraak.
Ambulancevervoer Alarmnummer 112 Centrale Post. Ambulance-hulpverlening (CPA) 038- 46 84 500
Bank Geldautomaat bankpas aanwezig. Eendrachtsplein 1 8355 DL Giethoorn. Kultuurhus.
Brandweer. Alarmnummer 112 Brandweer Steenwijkerland 0521-53 88 81
Dierenambulancezorg Meppel 0522 255643 Spoedlijn. 06 252 395 69
Dierenarts Dierenkliniek De Woldberg 0521 514848. Dierenkliniek Steenwijk 0521 32 02 12.
Gemeentehuis Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk. 0521 538500
www.steenwijkerland.nl
Openbaarvervoer
Treinstations
Steenwijk 10 km, Meppel 15 km.
Bus
Lijn 70 Steenwijk-Giethoorn-Zwolle
Lijn 79/70 Meppel -Giethoorn.
Pakketshop
GLS shop Nering 10 8355 DK Giethoorn 0521-36 00 69
Politie Vendelweg 2 Steenwijk 0521 528100 alarmnummer 112
Postkantoor. Plus supermarkt . Eendrachtsplein 4 8355 DL Giethoorn 0521 36 12 34
Tandarts Mondzorgcentrum Giethoorn Beulakerweg 119 a 8355 AE Giethoorn 0521 36 21 15
www.mzcg.nl
Taxi Henk Oost 0521 51 30 00
Ziekenhuis Meppel: Diaconessenhuis Hoogeveenseweg 38. 0522 233 333 Zwolle : Isala klinieken Dr.
v. Heesweg 2 038 424 5000.

Leg deze op een goed zichtbare plek in uw caravan. U kunt ze zo maar nodig hebben!

