GEDRAGSREGELS CAMPING LAUWERSOOG

OP DE RECEPTIE VAN CAMPING LAUWERSOOG KUNT U TERECHT VOOR HET VOLGENDE:

Hartelijk welkom op Camping Lauwersoog. Wij hopen dat u een fijne tijd zult hebben.
Vriendelijk verzoeken wij u onderstaande gedragsregels in acht te nemen.

Verkoop van:
• Wasmunten
• Gasflessen ( 18 kg / 5 kg )
• Visvergunningen
• Diverse fiets- en wandelkaarten van het Lauwersmeer gebied

De receptie is voor al uw informatie dagelijks geopend. De openingstijden verschillen in voor- en
najaar, maar worden altijd aangegeven bij de receptie. Voor dringende gevallen zijn wij buiten
kantooruren altijd bereikbaar via de intercom bij de receptie.
Naast de receptie is het postvak. Vanaf circa 13.00 uur kunt u de post ophalen.
Wij vragen u vriendelijk dit zelf te doen en geen kinderen te sturen.
Ons terrein is uw recreatie erf. Daarop past zo weinig mogelijk gemotoriseerd verkeer.
De slagboom is daarom gesloten van 22.00 uur tot 7.00 uur. U dient uw auto te parkeren op de
parkeerstroken langs de wegen/velden en niet voor of bij uw caravan of tent. Een uitzondering op
deze regel geldt voor de velden Uyterlant en Bochtjesplaat.
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 7.00 uur ’s morgens.
Storend lawaai moet dan natuurlijk achterwege blijven.
Het rijden met een bromfiets met ingeschakelde motor is niet toegestaan.
U bent hier voor uw rust en ontspanning. Het gebruik van radio, tv, muziekinstrumenten en
overige geluidsveroorzakers mag nooit storend zijn voor uw mederecreanten. U gebruikt deze
apparaten voor uzelf en niet voor anderen.
Wij willen het terrein in het belang van alle recreanten graag ordelijk en netjes houden.
Wij verzoeken u vriendelijk het terrein (incl. uw eigen standplaats en randbeplanting) schoon en
netjes te houden. Dit komt het verblijfsklimaat van iedereen ten goede.
De vuilcontainers, welke staan opgesteld naast de receptie, zijn alléén bedoeld voor huishoudelijk
afval. Verpakt u dit huisvuil in goed dichtgebonden zakken.
Ook staat er een gele afvalbak voor chemisch afval zoals verfblikken, spuitbussen en dergelijke.
De blauwe afvalbakken zijn voor oud papier. Op de receptie en in de winkel staan batterijboxen.
Een glasbak vindt u naast de vuilcontainers.
Stroomstoringen welke na 20.00 uur zijn gemeld worden de volgende ochtend na 08.00 uur
hersteld.
*EXTRA AANDACHTSPUNTEN*
Wij verzoeken u in de voortent alleen ventilerende grondzeilen te gebruiken.
Het gebruik van partytenten op de kampeerplaatsen is niet toegestaan.
Onze stroomaansluitingen zijn 10 Amp = 2200 Watt. Het gebruik van waterkokers en elektrische
verwarming is niet toegestaan.
Uw eigen bezoekers zijn welkom op ons terrein. Houdt u er rekening mee dat bezoekers die
overnachten zich bij aankomst moeten laten inschrijven en overnachtinggeld betalen. Voor de
hondenbezitters gelden de volgende regels. Op de camping de hond(en) altijd aangelijnd houden
en een schepje meenemen. Schepjes zijn verkrijgbaar op de receptie. Op onze kampeerplaatsen
zijn de Recron voorwaarden van toepassing.
Voor vragen, opmerkingen en eventuele onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Familie J. Bos en medewerkers

Verhuur van:
• Fietsen
• Kinderzitjes
• Kinderfietsen
• Skelters
• Tennisbaan
• Trekkershutten
• Campingcottages
• Strandchalets
• Linnenpakket
• CEE stekkersnoer
Mogelijkheid tot:
• Verkrijgen van folders, plaatselijke kranten
• Informatie over leuke uitstapjes
• Internetten ( tijdens openingstijden receptie )
• Geldopname ( kosten € 1,00 )
IN HET CENTUMGEBOUW ‘HET BOOZE WIJF’ VINDT U:
• Restaurant ‘Het Booze Wijf’ met terras
Hier kunt u a la Carte lunchen en dineren en genieten van verse vismenu’s
• Snackbar ‘De Kombuis’
Hier kunt u terecht voor frites, pizza’s, verschillende soorten Plates en ijsjes
• Bar ‘Het Rif’
Voor een heerlijk drankje en gezelligheid
• Supermarkt ‘De Troefmarkt’
Elke ochtend verse broodjes, croissants etc.
• Overdekte speeltuin ‘De Vuurtoren’
• Wasserette
• Biljart, dart, flipper en photoplay
• Het theater ( alleen zomeractiviteiten )
Lauwersoog Water Events:
• Zeehondentochten
• Zandplaat excursies
• RIB Trips

