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Prijslijst 2016

Kampeerplaatsen  Trekkershuisje

Chalet verhuur    Seizoenplaatsen

Sta-caravan verhuur  Jaarplaatsen

Vind ons op facebook!
www.facebook.com/campingheino

Twitter @campingheino



Jaar-/Seizoenplaatsen

1) De betalingscondities staan vermeldt op de reservering die u ontvangt voor uw jaar / seizoen plaats. 

     Voor de voorwaarden bij annulering verwijzen wij u naar de Recron voorwaarden voor jaarplaatsen / seizoenplaatsen. Bij ontvangst van uw overeenkomst in 2 voud, 
     dient  u 1 exemplaar, getekend retour te zenden of af te geven bij de receptie. Een eventuele annuleringsverzekering dient u bij uw eigen verzekering af te sluiten. 
     Bij verhuur van uw caravan of tent dient de huurder overnachting tarief te voldoen. Ditzelfde geldt voor logés. Bij betaling ontvangen zij een logépas. 
     Kleinkinderen mogen gratis komen logeren! (moet wel gemeld worden).
2) Iedere kampeerder/ huurder dient zich bij aankomst te melden.
3) De toegang tot het park is van 22.00  tot 08.00 uur voor gemotoriseerde voertuigen gesloten.  Ook mag er gedurende deze tijd niet op het terrein gereden worden. Bestuurders van 
     bromfietsen, scooters, mini motoren e.d. dienen op het terrein de motor af te zetten en te lopen. RIJDT VOORZICHTIG (5KM) – DENK AAN DE KINDEREN
4) U wordt er met nadruk op gewezen het park door de normale ingang te betreden of te verlaten. DUS NIET DOOR OF OVER DE AFRASTERING.
5) Het terrein wordt 365 dagen per jaar beveiligd door Roggendorf beveiliging.
6) Voor kamperen geldt dat uw huisdier bij ons ook zijn vakantie mag doorbrengen, echter zo dat uw medekampeerders er geen last van hebben. Max. 2 huisdieren. 
     HONDEN EN KATTEN AAN DE LIJN. Dus: * Uitlaten buiten het park op de honden uitlaatlaan  * Altijd een schepje of zakje bij u dragen. 
    * Niet wandelen met uw hond/kat op het park of bij de recreatieplas *  De  kortste weg van uw kampeerplaats naar buiten nemen.
7) Uw bezoek dient zich te melden bij het Centraal Station. Auto’s van bezoekers op de centrale parkeerplaats. HONDEN en KATTEN VAN BEZOEKERS WORDEN NIET TOEGELATEN.
8) Zorgt u ervoor dat uw medekampeerders geen last van uw mobiele telefoon/ radio/ hifi /laptop/ mp3/4 hebben. Om 23.00 dient het op het park rustig te zijn.
9) Iedere kampeerder is verplicht zijn auto op zijn eigen plaats te zetten en wordt verzocht niet onnodig op het terrein heen en weer te rijden. Gebruikers van bedrijfsbussen worden 
     vriendelijk verzocht deze  op de centrale parkeerplaats te plaatsen. Aanhangers mogen niet geparkeerd worden op het park, deze dient u op de centrale parkeerplaats te plaatsen.
10) Gaat u zoveel mogelijk met uw kleine kinderen mee naar het toilet en wasgelegenheid.
11) U bent verplicht uw huisvuil, glas, papier, blik, metaal in de daarvoor bestemde containers te deponeren. De milieustraat bevindt zich bij de entree het park. Grof vuil dient u zelf af 
       te voeren bij een gemeentelijke stortplaats. Het is niet toegestaan witgoed (wasmachines, koelkasten, magnetrons e.d.) bij de milieustraat achter te laten!  
12) De exploitant is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van persoonletsel of materiële schade, ontstaan tijdens het verblijf op het park. 
       De kampeerder/ huurder is aansprakelijk  voor de schade die hij/zij aanricht.
13) U dient als kampeerder uw kampeermiddel verzekerd te hebben en een kopie van het polisblad op het centraal station af te geven als bewijs. Wanneer u van verzekering wisselt, 
       of veranderingen in uw verzekering doorvoert, dient u dit zelf aan ons door te geven. 
14) Handel op of vanaf het park in welke vorm dan ook is verboden.
15) Zwembad: Kinderen zonder diploma moeten onder begeleiding.  Toezicht is beperkt, wel camerabewaking. Zwembad alleen toegankelijk voor parkgasten en bezoeker(s) van gasten.
16) In het voor- en naseizoen en buiten de schoolvakanties (regio noord) is het zwembad van maandag – vrijdag vanaf 15.30 uur gesloten i.v.m. zwemlessen. Op de woensdagochtend is
       het bad  gedurende 1 uur   gesloten i.v.m met aquajogging  en speciale uren in de week of in het weekend bij diploma zwemmen, welke vooraf worden aangekondigd.
17) LPG gas in losse tanks is verboden. Deze eisen zijn gesteld door kampeerraad en brandweer. Alle vormen van open vuur op het park verboden. Uw kampeermiddel dient tevens 
       gekeurd te zijn voor gas volgens  de NEN 1761-1 norm en voor elektra volgens de NEN 1010 norm, waarvan de kopieën van de keuringsrapporten afgegeven dienen te  
       zijn / worden op het centraal station.
18) Bij verkoop van uw caravan heeft de nieuwe eigenaar niet automatisch recht op de huidige plaats. Hierover dient u afspraken te maken met de beheerder. Voor eventuele verkoop
       van uw kampeermiddel kunt u vooraf de regels voor verkoop opvragen bij de receptie. Tevens dient u een bemiddelingsovereenkomst te tekenen.
19) De bemiddelingskosten m.b.t. de verkoop van uw kampeermiddel bedraagt 3% met een minimum van € 90,90 en een maximum van € 227,27.
20) Alle vervangingen en / of veranderingen m.b.t. tot uw plaats / kampeermiddel dienen schriftelijk aangevraagd te worden.
21) Voor het plaatsen van een schuur dient u eerst overleg te plegen met de beheerder. Het plaatsen van een schuurtje is toegestaan bij een afmeting van 2.00 m x 2.00 m buitenwaarts 
       of aangebouwd aan de caravan met de breedte mee en een lengte/breedte van maximaal 2.00 m buitenwaarts in dezelfde kleur als de caravan. 
       Overstek van het dak mag maximaal  20 cm zijn.
22) Het is toegestaan om aan uw sta- caravan een veranda of een voorportaal te bouwen. Een voorportaal mag de maximale buitenwaartse afmetingen van 1.20m x 1.80m hebben
       met aan één zijde moet een minimale opening van 1.20m breed met een maximaal dak overstek van 20cm. Het voorportaal moet in de zelfde kleur als uw caravan geschildert worden.
       Een veranda mag maximaal 7.00m x 3.00 m groot zijn en moet op uitzondering van een lage balustrade, aan alle zijden open blijven dus geen zijlen windschermen of doeken vast.
       Bouw uitsluitend met nieuw hout. Het dak mag alleen bestaan uit een zijldoek dat met elastieken en/of klittenband bevestigd is,het dak moet na 1 oktober verwijdert worden.
23) Bij een kiosk, partytent, prieel, dakluifel en voortent mag maximaal één zijde dicht, alleen in de seizoensperiode bij jaar- en seizoensplaatsen toegestaan, daarna doek geheel verwijderen. 
24) Seizoensplaatsen: Tegels onder de luifel en voor de tent zijn niet toegestaan.
25) Een vaste aansluiting op uw comfortpaal door middel van een slang is in verband met legionella niet toegestaan.
26) Seizoensplaatsen (jaarplaatsen bij uitzondering) dienen vlonders, aan het eind van het seizoen, af te breken en onder groen zeil af te dekken. 
       Dit pakket mag maximaal 1.20 m x 2.50 m zijn.
27) Indien u geen gebruik meer van uw jaar – of seizoenplaats wenst te maken dient u dit voor 1 augustus van het lopende jaar op te zeggen.  
       Bij opzegging na deze datum wordt 50%   van uw  nieuwe jaar –   seizoenplaats in rekening gebracht.
28) Bij beëindiging van uw jaar - seizoenplaats dient u uw plek schoon en vlak op te leveren. Hiervoor dient u vooraf te overleggen met de beheerder en een opruimverklaring in te 
       vullen, Verkrijgbaar bij de receptie.
29) Teneinde de camping zo schoon mogelijk te houden dient u zelf het gras van uw plaats kort te houden en wel 1 x per week. Losse materialen, speelgoed of speeltoestellen buiten 
       uw eigen plaats laten zijn niet toegestaan. 
30) Wij nemen geen enkele aanspraak ten opzichte van uw (elektra / antenne) kabels in verband met grasmaaien of snoeien.
31) Het plaatsen van een t.v. schotel op seizoensplaatsen en/of jaarplaatsen is niet toegestaan.
32) U mag alleen snoeien of kappen wanneer dit met de beheerder in overleg is afgesproken en dan alleen na de herfstvakantie t/m 01 december van ieder kalenderjaar. 
33) Alleen tussen 2 sta- caravans mag een afscheiding gemaakt worden met een maximale hoogte van 1.50/1.70m bestaande uit verzinkt of RVS gaas (geen rol) begroeit met Hedra. 
       Andere hekwerken mogen een maximale hoogte hebben van 90cm. Iedere andere vorm van afscheiding is alleen in natuurgroen toegestaan, schuttingen zijn streng verboden.
34) Personen die zich misdragen worden per direct van het park verwijderd. Daarnaast wordt er gewerkt met gele kaarten. Na de 2e gele kaart wordt eveneens overgegaan op 
       verwijdering / ontzegging tot de toegang van het park.
35) Aanwijzingen van de beheerder worden onverwijld opgevolgd. De beheerder heeft het recht zonder opgave van redenen aan iemand de toegang tot het terrein ontzeggen.
36) Het is in alle openbare gebouwen verboden te roken.
37) In de toiletgebouwen en het zwembad is het niet toegestaan zich in groepen op te houden.

Verder zijn de Recron standaardvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Vaste Kosten Periode Prijs Winter-
stalling

Vastrecht 
energie

C.A.I.
(verplicht)

Overheids-
heffing

Milieu-
heffing

Totaal

Jaarplaats 25 maart - 30 september €   1425,00    70,00 € 88,00 € 75,00 € 130,00 € 80,00 € 1868,00

Seizoenplaats 25 maart - 30 september €   1425,00 € 70,00 € 88,00 € 75,00 € 130,00 € 80,00 € 1798,00*
Inclusief het aantal personen dat tot het huisgezin behoort, caravan, tent, auto, één bijzettent <8 m², 10 amperé elektra, riool en gebruik faciliteiten camping.

*) Bij deze prijs is winterstalling niet meegerekend, wilt u uw caravan buiten het seizoen op de plaats laten staan dan kunt u dit bij uw reservering aangeven.

Algemene Regels Jaar-/Seizoenplaatsen

Extra’s Extra 
persoon*

Huisdier
(max 2)

Bijzettent
> 8m²

Faciliteiten 
Sleutel

Water
(5m³ incl.)

Elektra
(100 kw/h incl.)

Watertap 
punt

Jaarplaats € 95,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00** € 3,75  p/m³ € 0,38 p kw/H € 0,20

Seizoenplaats € 95,00 € 45,00 € 50,00 € 50,00** € 3,75  p/m³ € 0,38 p kw/H € 0,20
*) Personen buiten uw huisgezin (prijs voor het gehele seizoen), logés € 5,00 per overnachting (incl. toeslag overheidsheffing).
**) Dit bedrag betreft een waarborg (restitutie bij inleveren sleutel).


