Wat is een kampeerbungalow ?
Een kampeerbungalow is een vriendelijk ogend, zeshoekig houten huisje met een dak van lichtdoorlatend
zeildoek. Ondanks het vloeroppervlak van net geen 24 m² , biedt het huisje een grote en gezellige leefruimte
voor een gezin van vier personen. Twee openslaande deuren zorgen voor een royale toegang.
Het interieur van een kampeerbungalow is eenvoudig, maar ( oer )gezellig, doelmatig en comfortabel. Voor
een luxe kampeervakantie is alle noodzakelijke inventaris aanwezig, van de kachel tot en met het
koffiemaatschepje. U hoeft alleen dekens en linnegoed mee te nemen.
Wonen: Nagenoeg het hele oppervlak van het huisje dient als woonruimte. De (slaap)bank zorgt overdag
voor huiselijk zitcomfort en dient 's nachts als tweepersoonsbed. Het tuinmeubilair is voor gebruik binnen.
Voor buiten staat er een picknictafel op een houten vlonder. Er is een kachel om de kille uurtjes behaagelijk
door te komen.
Slapen: De volwassenen slapen op een slaapbank, de kinderen in een stapelbed dat van de woonruimte
afgescheiden is door een houten scheidingswand. Stapelbed 200 x 90 cm.(ook geschikt voor volwassenen)
Koken: Het keukentje maakt deel uit van het woongedeelte en is voorzien van een beveiligd vierpits
gasstel met electrische ontsteking ,een koelkast, een koffiezetapparaat en een complete keukeninventaris.
Water: De keukenkraan is aangesloten op de waterleiding. ( alleen koud water )
Elektriciteit: De kampeerbungalows zijn voorzien van elektra. Er zijn diverse lichtpunten en stopcontacten.
Afgezekerd is er op 6 Ampère.
Douche: Deze ontbreekt in een kampeerbungalow. U kunt gebruik maken van de sanitaire voorzieningen
op de camping. Douche gaat op munten, kosten • 0,50 en zijn verkrijgbaar op het kantoor.
Toilet: Er zijn twee bungalows met toilet en één zonder.
Betalingen : 50 % bij vooruitbetaling en het resterende bedrag plus de borg bij aankomst.
ING bank no. NL95 INGB 0670.8607.86.
Algemeen: Slagboom werkt van 7.00 tot 22.30 uur. Hiervoor heeft U een sleutel nodig, borgsom • 25,-.
U kunt eventueel een eigen boot meenemen, deze wordt afgerekend tegen het dagtarief a • 5,00 p/d.
Waarborgsom wordt binnen 3 weken per bank of giro gerestitueerd ,indien de kampeerbungalow na
controle schoon achtergelaten wordt en geen gebreken vertoond.
Bij de kampeerbungalow is één 1 persoons kano aanwezig die U vrij kunt gebruiken voor eigen risico.
Op de camping is een wasserette aanwezig, informatie hierover op het kantoor.
Honden zijn niet toegestaan.
Wij wensen U een plezierig verblijf op onze camping.
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Wij werken onder RECRON voorwaarden.

