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HUISREGELS CAMPING “DE HOLTERBERG”
SEIZOENSGASTEN 2022
Hierna volgen enkele mededelingen, waaraan iedere kampeerder zich dient te houden.
Bij twijfel vragen in de receptie.
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Camping “De Holterberg’ is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, houd hier rekening mee, ons grondwater is
ons en uw drinkwater.
De plaats wordt in overleg met de campingbeheerder uitgezocht. De aangewezen plaats is bepaald voor één tent of één
caravan en voor één gezin en één auto. Max. één klein 2-persoons bijzettentje (afm. 2.40m bij 2.00 m) is toegestaan tegen
betaling. Logés en huurders zijn € 6,25 p.p.p.n aan de camping verschuldigd.
Logés altijd bij aankomst aanmelden.
Wederom seizoensplaats huren voor volgend jaar, dit vóór 1 augustus 2022 reserveren!
Elektriciteitsaansluiting seizoengast is 6 amp. beschikbaar, dat is 1320 watt. Verhoging van de amperage is mogelijk, zie
volgende pagina. Eigen meter, eerste 200 KWh=vrij, meergebruik afrekening vindt plaats bij vertrek. Voor het herstellen
van een door de gast veroorzaakte storing wordt € 2.00 in rekening gebracht.
Tijdens Uw afwezigheid is het gebruik van elektrische verwarmingsapparaten ten strengste verboden.
Het is verboden om WiFi-versterkers, -repeaters of andersoortige hotspot-apparatuur in gebruik te hebben.
Auto’s en caravans mogen op het terrein niet gewassen worden.
Auto’s van bezoekers worden op het terrein niet toegelaten. Indien er toch meerdere auto’s worden gesignaleerd, dan
kunt U Uw slagboompas inleveren!!
Tussen 22.00 en 7.30 uur Géén gemotoriseerd verkeer op de camping. Nachtrust van 23.00 tot 7.00 uur.
Onverzekerde gemotoriseerde voertuigen (bijv. elektrische steps, oxboards etc. etc.) zijn op de camping niet toegestaan.
Hond of kat maximaal 2 per plaats. Uitsluitend aan de lijn en buiten het terrein uitlaten.
Open vuur (waaronder vuurkorven / kachel enz. ) is ten strengste verboden op last van de brandweer.
U dient aan het eind van het seizoen uw plaats schoon en leeg achter te laten. Slagboompas inleveren!
Eventuele opslag van vloeren eerst vragen!
Grofvuildag 2022 is op 3 september. Tussentijds is er géén mogelijkheid Uw grofvuil (b.v. tuinstoelen/vloerbedekking
e.d) te storten. Voor afvoer van kapot witgoed en chemisch afval dient U zelf zorg te dragen. Alleen huisvuil in goed
afgesloten KOMO zakken in de daarvoor bestemde bakken deponeren. Papier, plastic, blik, groenafval en glas in de
daarvoor bestemde bakken.
Gras tussen de plaatsen en scheerlijnen dient u zelf kort te houden.
Het zwembad is geopend van 8.00 - 20.00 uur en alleen voor Campinggasten (dus niet voor visite/bezoekers).
Gebruik van zwembad en andere faciliteiten is geheel voor eigen risico.
Bij afwezigheid, luifels en/of partytenten afbreken. Ook matten e.d. naar de caravan toe oprollen i.v.m. het behoud van de
grasmat.
Het is niet toegestaan aan anderen overlast te bezorgen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
Aanwijzingen van personeel en directie dienen ten allen tijde direct opgevolgd te worden.
Alle verdere leveringen volgens RECRON voorwaarden. (bijgevoegd)
TIP!! Plaats een stormband over de voortent zodat de wind minder kans heeft om de tent de lucht in te blazen.
Verder wensen wij U een prettig en zonnig seizoen toe.
Het is niet mogelijk eerder dan genoemde data op de overeenkomst te arriveren op Uw Seizoensplaats.
1 April receptie open vanaf 9.00 uur
Familie Veneklaas
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Aan alle vaste gasten van
Camping “De Holterberg”
Holten, november 2021.

Betreft: Informatieplicht.
Beste vaste gast,
In het kader van de informatieplicht en de invoering van de RECRON voorwaarden zijn wij wettelijk verplicht om
de maximale prijsverhogingen voor de komende drie jaar alsmede eventuele grote interne wijzigingen aan U
kenbaar te maken.
Het moge duidelijk zijn dat het onze bedoeling is de prijsstijgingen zo laag mogelijk te houden. Voor de komende
drie jaar zal dit zijn:
Voor 2022 is de factuur bijgesloten,
Voor 2023 max. 10% verhoging,
Voor 2024 max. 10% verhoging.
Met nadruk wijzen wij erop dat het de maximale prijsverhoging van de interne kosten, exclusief eventuele
inflatiecorrectie, Btw-verhoging en gemeentelijke heffingen betreft.
Elektra.
De tarieven zijn voor 2021:
Seizoenplaats:

incl. 200 kWh vrij gebruik.

Meerverbruik € 0.47 /kWh.

Het is mogelijk om de amperage van uw elektra te verhogen: +2A € 25,- (8A € 25,- 10A € 50,- 12A € 75,- 14A € 100,16A € 125,-)
De eindafrekening voor elektra krijgt u bij vertrek.

Let op!! Er mag één auto op de plaats, een tweede auto dient buiten de camping geparkeerd te worden. De
centrale parkeerplaats is alléén voor bezoekers.
Voor 2022 is de Grofvuildag vastgesteld op Zaterdag 3 September van 9.00 tot 15.00 uur. Noteer deze datum
alvast in uw agenda!
Rest ons nog om U en de uwen prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen.
Namens Camping “De Holterberg”
Familie Veneklaas
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Aan alle Gasten van
Camping de Holterberg.
Holten, November 2021.

Beste gasten,
Het komt steeds vaker voor dat er vuilnis niet correct aangeleverd wordt, b.v. glas, blik, gras, papier of
groenafval bij in de zak met huisvuil. Ook word er vaak los vuil in de verzamelbakken gedeponeerd. Dit is
niet de bedoeling!
Daarom nog éénmaal de regels:
Glas
Blik
Plastic
Batterijen
Tuinafval
Oud papier

In de glasbakken
In de blikbakken
In de plasticcontainers
In de batterijenbakken
In de compostwagen
Achter de hooiberg

Chemisch afval, wit- en bruingoed

Worden niet geaccepteerd

Voor grofvuil is op zaterdag 3 september 2022 van 9.00 - 15.00 de grofvuildag.
Het dan overblijvende huishoudelijk afval mag u in afgesloten KOMO-keur zakken in de verzamelbakken
deponeren. Dus ook niet in de prullenbakken bij de toiletgebouwen en de Harbarg.
Wij zorgen vervolgens voor de verdere afvoer.
Afval wordt van Pasen t/m de Herfstvakantie op maandag en vrijdag opgehaald en in het hoogseizoen
dagelijks. (m.u.v. zondag.)
In de wintermaanden wordt U geacht zelf Uw afval in de container achter de schutting bij de
hoofdingang te deponeren.
Oud brood/groente/fruit (geen vis, prei en uien) kunt U voeren aan de dieren in het dierenparkje, zorg er
wel voor dat de plastic zakken in de prullenbak gaan!
Alleen op deze wijze kunnen wij de kosten voor u, uw medegasten en onszelf in de hand houden.
Familie Veneklaas

