Deze algemene voorwaarden en huisregels gelden voor alle gasten en bezoekers van de Groene Hart
Camping. Deze zijn ook in te zien bij de sanitaire ruimtes, hooiberghutten, appartementen en de
website.




















Aankomst hooiberghutten en appartementen vanaf 15.00 uur.
Vertrek uiterlijk 12.00 uur. Eventueel later vertrek in overleg.
Aankomst camping vanaf 14.00 uur.
Vertrek uiterlijk 12.00 uur. Eventueel later vertrek in overleg.
Bij later vertrek worden er in overleg kosten in rekening gebracht.
Plaats geen plastic onder tent of voortent in verband met behoud van het grasveld.
Laat het sanitair en terrein netjes achter voor de volgende gasten.
U dient het aantal bezoekers / extra auto’s door te geven.
Houd rekening met elkaar en zorg voor geen overlast.
Uw verblijf op het terrein van onze camping en bedrijf is geheel op eigen risico.
Het gebruik van de speeltoestellen is geheel voor eigen risico.
Maximaal 2 kleine personen op de trampoline of 1 volwassene tot uiterlijk 22.00 uur.
U mag niet zonder toestemming in de bedrijfsgebouwen komen.
Bij breuk, vermissing of vernieling van onze eigendommen, wordt dit in rekening
gebracht.
U mag niet bij de buren op de steiger komen.
Het is verboden te duiken in de sloot rondom de camping en in de Kromme
Mijdrecht.
Auto’s parkeren in de parkeervakken op de parkeerplaats.
Houd de honden aangelijnd en laat ze boven aan de dijk rechts uit.
Groene Hart Camping familie de Jong aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
diefstal en schade van materiaal en letsel (in welke vorm dan ook) van de
kampeerders, gebruikers of derden die gebruik maken van ons terrein.

Telefoonnummers







Mobiel John 06-28234592
Mobiel Tineke 06-55186800
Huisarts Hogeveen en Verhoef 0297-256559
Huisartspost Woerden 0900-4701470
Politie, brandweer en ambulance (spoed) 112
Politie, brandweer en ambulance (geen spoed) 0900-8844
Groene Hart Camping | Oostzijde 119 | 1426 AJ De Hoef | 0297-282256
www.groenehartcamping.nl info@groenehartcamping.nl
Dagelijks geopend tussen 08.00 en 22.00 uur

