Beste kampeerders,
Allereerst heten wij u van harte welkom op camping Fien Fleur.
Wij hebben het agrarisch bedrijf op 1 maart 2017 van meneer en mevrouw Knops
overgenomen.
Naast een door ons aangelegde en nog aan te leggen pluk~, moestuin en
laagstamkersengaard zetten wij de minicamping als nevenactiviteit voort.
Om het een en ander in goede banen te leiden doen wij u hierbij de “regeltjes”
toekomen. Het klinkt altijd wat ongezellig maar het hoort er nu eenmaal bij. Mocht u
vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons daarover altijd aanspreken.
Onderaan deze brief vindt u onze contactgegevens mochten wij ons niet in uw blikveld
begeven. Wij wensen u een ﬁjn verblijf op camping “Fien Fleur”.
Astrid Hollands en José Rompelberg
HUISREGELS CAMPING “Fien Fleur” 2018
Algemeen
Minicampings van de SVR onderscheiden zich van de grote commerciële campings
onder meer door de grote mate van vrijheid en rust. Ter wille van uw en onze
leefbaarheid op en rondom de camping is het belangrijk dat u kennis neemt van ons
reglement en u te herinneren aan enkele afspraken.
•

Het kampeerseizoen loopt van 15 maart tot 1 november.

•

Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij de receptie,
of telefonisch contact met ons op te nemen en zich in te laten schrijven of het
bezoekerstarief te voldoen.

•

In overleg wordt een standplaats bepaald. Wij geven indien nodig instructies
betreﬀende de plaatsing van het kampeerverblijf en/of de indeling van de
standplaats.

•

Bezoekers (personen die overdag bij de recreant op bezoek komen en niet blijven
overnachten) zijn bezoekersgeld verschuldigd en dienen zich te melden bij de
receptie.

•

Logés (personen die in het kampeermiddel van de recreant blijven overnachten)
dienen zich te melden bij de receptie, zich in te schrijven in het nachtregister en
zijn verplicht tot het betalen van overnachtingkosten.

•

De recreant is aansprakelijk voor betaling van overnachtingkosten van vertrokken
bezoekers en logés. De auto van bezoekers en logés dienen op het parkeerterrein
geparkeerd te worden.

•

De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn
medekampeerders en/of bezoekers op de camping; hij ziet er dus op toe, dat
diegenen zich houden aan de gedragsregels en overige voorschriften van de
camping. Ten behoud van de sfeer en de rust op de camping wordt een ieder
Pagina 1 van 6

geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan een
ander veroorzaakt wordt.
•

Wij zijn bereikbaar via telefoon mocht de receptie gesloten zijn. Ons dagelijks
werk gaat gewoon door en ’s nachts slapen wij, dus verzoeken wij u alleen te
bellen in dringende gevallen waarvoor de noodnummers 112 of 0900-8844 niet
gebruikt kunnen worden

•

Het is ten strengste verboden houtkachels te stoken

•

Recreant mag het adres van Camping “Fien Fleur” niet gebruiken als
woonadres. De recreant dient een woonadres op te geven bij de ondernemer en
geen postbusadres.

•

Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan; het ter beschikking stellen
van het kampeerverblijf aan derden is slechts geoorloofd indien dit met ons is
overeengekomen.

•

Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.

•

Het zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren tot 18 jaar, zonder
de aanwezigheid van de hoofdhuurder is niet toegestaan.

•

Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in, aan, of op
het terrein en/of de beplanting van de camping. Bij overtreding van dit verbod
zijn recreanten verplicht deze veranderingen ongedaan te maken of op hun
kosten te laten herstellen.

•

Het is de recreant niet toegestaan om plaatsindelingen en plaatsgroottes zonder
toestemming van ons te wijzigen.

•

Indien recreanten wensen hebben m.b.t. veranderingen kunnen zij dit kenbaar
maken bij ons waarna in gezamenlijk overleg door ons een besluit hieromtrent
genomen zal worden.

•

Het plaatsen van zwembaden en speeltoestellen (o.a trampolines, klimtouwen,
schommels) is verboden.

•

Het gebruik van gas~ of houtskoolbarbecues is enkel toegestaan voor
voedselbereiding, en mogen níet direct op de bodem geplaatst worden;
elke andere vorm van (open)vuur is verboden. Wij kunnen, indien de situatie dat
vereist, alle vormen van vuur verbieden.

•

De elektra-aansluitingen zijn gezekerd met 6 Ampère.

•

Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te houden
in de sanitair gebouwen.

•

Het is verboden drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

•

De door het personeel gegeven aanwijzingen dienen direct te worden opgevolgd.

•

Het is zonder toestemming van ons eigenaren, verboden koopwaar aan te bieden
op de camping.

•

Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan terreininstallaties
en algemene voorzieningen aan ons meldt.
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•

Het gebruik van vliegende radiograﬁsche objecten en drones is verboden zonder
vooraf daarover te overleggen met ons.

•

Bij het maken van geluids~, video en foto-opnames op onze camping dient ten
alle tijden de privacy van een ieder te worden gerespecteerd.

•

Het gebruik van wiﬁ is gratis, de code wordt verstrekt bij aanmelding. Een
perfecte ontvangst kunnen wij u niet garanderen, en op het moment dat er veel
gebruik van de wiﬁ wordt gemaakt en de snelheid omlaag gaat ligt dat buiten
onze macht. Ons buurtschap is niet aangesloten op het glasvezelnet. Tevens
verzoeken wij u géén misbruik te maken van het netwerk zoals (illegale)
downloads en bij Nederlandse wet verboden activiteiten.

•

Muziek luisteren en televisie kijken graag op laag geluidsniveau of
gebruikmakend van oordopjes/koptelefoons. Dit om uw medekampeerders niet
te storen.

Verkeer
•

Het is niet toegestaan om de auto als vervoermiddel op de camping te gebruiken.

•

Tussen 22.00 en 08.00 is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein
toegestaan.

•

Uit oogpunt van veiligheid en rust mogen snor-/bromﬁetsen/scooters alleen met
uitgeschakelde motor vervoerd worden. Een uitzondering op deze regel kan
slechts gemaakt worden voor mindervaliden. Zij kunnen van ons toestemming
krijgen om met hun snor-/bromﬁetsen/scooters stapvoets over het terrein te
rijden.

Milieu/afval
•

Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde afvoerpunten.

•

Restafval dient u in dichtgebonden zakken in de daarvoor bestemde containers
te deponeren. Onder restafval verstaan wij en de afvalverwerker alles dat ná de
afvalscheiding als afval overblijft. Voor de afvalscheiding hebben wij aparte
bakken zoals voor papier, glas en batterijen. U wordt dringend verzocht hier op
een juiste manier gebruik van te maken.

•

Het is beslist níet toegestaan uw grofvuil bij ons achter te laten en in of naast de
containers te plaatsen Grofvuil kan in u uw eigen gemeente tegen de tarieven
aldaar gestort worden. Dus bij ons géén kapotte of niet-kapotte: Regenpakken,
tentstokken, zeilen, bumpers, schuimrubber, paraplu's, parasols, koelkastjes,
stoelen, tenten, kleding, ﬁetsen, buggy’s en wat dies meer zij. (Mocht u op
doorreis zijn naar een andere bestemming dan richting uw woonplaats dan kunt
u in noodgeval met ons overleggen over het achter te laten grofvuil bij ons. Dit
tegen gemeentelijk tarief en extra kosten.)

Hygiëne/sanitair .
We gebruiken de sanitaire voorzieningen samen, dus houden we ze ook samen schoon.
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•

Om de hygiëne in de sanitair gebouwen te handhaven, dient u na gebruik het
gebouw netjes achter te laten.

•

Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik te
maken van de sanitair gebouwen.

•

Het is ten strengste verboden een spoeltoilet in het kampeermiddel te gebruiken.

•

Er is mogelijkheid tot het ledigen van het chemisch toilet. Op de parkeerplaats
staat naast de rioolput een hiervoor bedoelde bovengrondse pvc leiding/
stortkoker.
Het reinigen mag beslist níet in de sanitaire ruimtes of afwasplaats waar ook
groenten e.d worden gewassen.

•

Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen

•

Het is verboden zich in en om de sanitair gebouwen bezig te houden met
wateractiviteiten. Zoals waterballonspelletjes, waterpistolen enz.

•

Het legen van toiletemmers, en afvalwater dient te geschieden in de toiletruimte
van de sanitair gebouwen.

•

In verband met veiligheid mag u glaswerk niet meenemen of gebruiken in de
sanitaire ruimtes.

•

Maakt u gebruik van uw eigen warmwatervoorziening en sanitair in uw
kampeermiddel dan meld dit a.u.b. zodat wellicht een van onze eigen boilers
uitgeschakeld kan worden en onnodig hoog stroomverbruik kan worden
voorkomen.

•

N.B Om legionella besmetting te voorkomen is de warmwatervoorziening op een
zeer hoge temperatuur (85°C) afgesteld. Houd u daar alstublieft rekening mee bij
douchen en of afwassen. Gebruik de thermostaatkraan op de juiste wijze!
(Tijdens het kampeerseizoen laten wij watermonsters afnemen die vervolgens
door een gekwaliﬁceerd laboratorium worden geanalyseerd. Zowel in hoog~ als
laagseizoen zorgen wij dat alle kranen dagelijks gespoeld worden. Dit alles
volgens wettelijk voorschrift.)

Huisdieren
Huisdieren zijn welkom op onze camping. Wel dienen een aantal regels in acht te
worden genomen.
•

Honden dienen ten alle tijden te zijn aangelijnd en onder appél te staan. Ze
mogen geen hinder veroorzaken voor ander kampeerders.

•

Huisdieren mogen beslist niet alleen in het kampeermiddel achtergelaten
worden.

•

Natuurlijk is ons bedrijf geen uitlaatplaats. U kunt uw hond uitlaten in het
buitengebied. Denkt u er hier ook aan de uitwerpselen op te ruimen.

•

Laat honden niet los in weilanden waar andere dieren grazen dit in verband met
overdraagbare ziektes en schrikreacties.
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Overige bepalingen
•

Op alle overeenkomsten van Camping “Fien Fleur” zijn de algemene-voorwaarden
van toepassing. Op het terrein gelden alle regels van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Gulpen-Wittem.

•

Ook bij overlast door kampeerders buiten het campingterrein kan verwijdering
van de camping een gevolg zijn.

•

Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren

•

Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand, vermissing of
schade door derden veroorzaakt. U dient zelf zorg te dragen voor een
verzekering hieromtrent.

•

In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslissen wij of één van ons,
Astrid Hollands en José Rompelberg namens boerderijcamping “Fien Fleur”.

Huisregels overig:
Fatsoensnormen misschien overbodig om te melden, maar we doen het toch.
•

Respect voor elkaar, ongeacht geslacht, ras, geaardheid of afkomst.

•

Géén onzedelijk gedrag zoals naaktlopen, gluren, openbare vrijpartijen.

•

Ongevraagde sexueel getinte of discriminerende opmerkingen maken voor een
ieder hoorbaar.

•

Overmatig alcoholgebruik met eventueel daaruit voortvloeiend lal~ en bralgedrag
wordt níet getolereerd.

•

Het plegen van uw behoefte buiten de sanitaire ruimtes wordt níet getolereerd.

•

Rusttijd op de camping tussen 23:00u en 07:00u.

Bij overschrijding van de fatsoensnorm(en) of andere overtredingen van de huisregels
wordt u verwijderd van de camping en/of de politie ingeschakeld.
Praktische zaken:
Camping “Fien Fleur”
Eyserheide 1
6287 NB Eys
Buslijn Heerlen-Gulpen en vice versa lijn 55, tweemaal per uur.
Diverse adressen van doktersposten, apotheken, ziekenhuis zijn te vinden op het
infoblaadje in de sanitaire voorzieningen.
Op onze website www.ﬁenﬂeur.nl kunt u t.z.t informatie vinden over wandel~en
ﬁetsroutes, het vvv-kantoor enz.
Mobiel Astrid Hollands: 06-10751085
Mobiel José Rompelberg: 06-11387115
info@ﬁenﬂeur.nl
www.ﬁenﬂeur.nl
Wiﬁcode: KorenWolf1542013
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Fien Fleur V.O.F
KvK: 67608515
IBAN: NL 19 RABO 0315195878
PRIJZEN
Kosten voor een overnachting van 2 personen:
•
Auto en caravan óf
•
Auto en gezinstent óf
•
Camper
(inclusief milieukosten en gebruik van stroom)
SVR-Leden: € 16,Niet SVR-Leden: € 18,50
U kunt zich bij ons aanmelden voor de SVR of via de website van de stichting SVR. Het
lidmaatschap bedraagt € 10,- per jaar.
Voor elke persoon extra € 4,50 (douchen inbegrepen)
Huisdier € 1,Extra kleine tent € 0,50
Toeristenbelasting Gulpen-Wittem is € 1,10 p.p.p.n
Bezoekers:
Kort bezoek € 0.50
Hele dag € 1.25
Auto € 1,00
Wiﬁ is gratis, net als de zon!
U bent verplicht zich in te schrijven in het nachtregister (bij receptie) van de gemeente
Gulpen-Wittem. Over het wel of niet inschrijven, om “kosten” te besparen,
onderhandelen wij niet.
In andere woorden: De gemeente doet haar best om het landschap voor de toeristen en
bewoners zo mooi mogelijk te houden c.q te maken. Daar werken wij zelf graag aan
mee.
Misschien voor sommigen onder ons ook overbodig om te zeggen maar we doen het
toch:
Wij zijn ondernemers die moeten leven van de inkomsten uit onze agrarische en
nevenactiviteiten. Daar werken wij hard voor en daar investeren wij tijd en geld in.
De nationale sport van ons Nederlanders is korting af te dwingen of voor een dubbeltje
op de eerste rang te willen zitten. Dat is op zich best een goede instelling echter wij
onderhandelen níet over de prijzen die wij hanteren. Ook niet als u weinig tot geen
gebruik maakt van de voorzieningen op onze camping. Om voor u en ons gênante
situaties te voorkomen bent u dus bij deze geïnformeerd.
Dank u vriendelijk, Astrid en José
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