
Minicamping “Erve Geerdink” reglement 
 

WERLKOM OP ONZE CAMPING! 

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen volgen hier een aantel richtlijnen. 

 

AANKOMST– EN VERTREKTIJDEN: Graag na 14.00 uur aankomen en u melden, na het plaatsen van de 

camper/caravan/tent u inschrijven. Vertrek op de van tevoren vastgestelde dag; tijdstip mag u zelf bepalen. 

Graag wel de camper/caravan en/of auto op het parkeerterrein plaatsen i.v.m. maaien en/of aankomst van de 

volgende gasten. 

 

AANSPRAKELIJKHEID: Het verblijf op deze camping is geheel op eigen risico 

 

AFREKENEN: Wij verzoeken u vriendelijk om s’avonds vóór de dag van vertrek af te rekenen tussen 19.00 uur 

en 20.00 uur. Of in overleg op een ander tijdstip. Of als u trekkende bent en maar kort staat, gelijk bij 

inschrijven afrekenen. Betaling kan via pin, contant, betaalverzoek of bankoverschrijving  

( NL78RABO0309407893 op naam van MTS Geerdink;  kamperen + data aankomst en vertrek). 

 

AFVAL: We vragen u vriendelijk het afval zo goed mogelijk te scheiden. 

 

AUTO’S: Deze worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Alleen bij het in- en uitpakken is het 

toegestaan om met uw auto op het kampeerterrein te rijden. 

 

CHEMISCHE SPOELPLAATS: Deze spoelplaats is bestemd voor het ledigen en schoonspoelen van containers 

van chemische toiletten, nachtemmer(tjes) en het ledigen van vuilwater emmers/containers. Voor Campers met 

vaste vuilwater containers is er een stortmogelijkheid achter de koeienstal (er boven rijden en leeg laten lopen) 

vraag er naar. 

 

HOND/HUISDIEREN: Huisdieren zijn in overleg welkom op onze minicamping; ze moeten wel aangelijnd zijn 

en buiten de camping uitgelaten worden. Zorg ervoor dat ze geen hinder veroorzaken voor uw campinggenoten. 

Het is niet toegestaan huisdieren te wassen in de douche of wasbakken. Gelieve onze boerderijhond niet te 

voeren en hem weg te sturen van het kampeerterrein (hij krijgt genoeg te eten thuis). Dit is ook om te 

voorkomen dat hij veel op de camping vertoeft. 

 

PAUZE: Wij hebben pauze van 12.30 uur tot 14.00 uur en van 17.00 uur tot 19.00 uur. Alleen storen bij 

dringende zaken. 

 

RIJSNELHEID: Gaarne uw rijsnelheid aanpassen op het erf. Niet harder dan stapvoets rijden. 

 

SANITAIR: Toiletten en douches worden elke dag schoongemaakt. Wilt u deze na gebruik weer schoon 

achterlaten? 

 

VISSEN: Als u wilt vissen in ons kleigat vraag dan om een vismachtiging bij boer of boerin i.v.m controle door 

politie. Voor de rest van de papieren dient u zelf te zorgen. 

 

TOT BESLUIT: Eigenlijk houden wij niet zo van allerlei regels. Met de meeste bepalingen zult u niet te maken 

krijgen en andere zijn in principe vanzelfsprekend. We hopen echter dat onze spelregels helpen voor een stukje 

duidelijkheid en daarmee voor u bijdragen tot een prettig, ontspannen en onbezorgd verblijf op onze camping 

 

WIJ WENSEN U EEN PRETTIG VERBLIJF! 

De familie Geerdink 

Tichelwerk 6 7631CJ Ootmarsum 

www.ervergeerdink.nl 


