Welkom op Camping Westhove
Hierbij willen wij u bedanken voor uw reservering van een chalet op Camping
Westhove. Middels dit informatieblad willen wij u op de hoogte brengen van de
voorzieningen op onze camping en een aantal campingregels. Mochten er tijdens
uw verblijf nog vragen zijn, aarzelt u dan niet en stel deze aan een van onze
medewerkers op de receptie.
Openingstijden receptie:
In het hoogseizoen is de receptie geopend van: 09.00 tot 19.00 uur. In het voor- en naseizoen van 09.00
tot 17.30 uur. Op vrijdag is de receptie tot 20.00 uur geopend.
Uw reservering:
Op al onze overeenkomsten zijn de Recron standaardvoorwaarden van toepassing.
Uw rekening afschrift is uw bewijs van betaling, u ontvangt hiervan geen bevestiging van Camping Westhove.
Het gereserveerde chalet staat op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur voor u ter beschikking en moet
op de dag van vertrek om 10.30 uur weer vrij zijn.
Indien u verwacht dat u later aankomt dan 19.00 uur, laat dat ons dan even weten zodat wij de voor u
gereserveerde plaats kunnen vrijhouden. Zonder bericht van uw kant behouden wij ons het recht voor
om uw plaats aan een ander te verhuren en vervalt uw reservering. U heeft in dat geval geen recht op
teruggave van het door u vooruit betaalde reserveringsgeld.
Latere aankomst of eerder vertrek komt niet ten laste van de camping. U bent dus verplicht om alle van
te voren gereserveerde overnachtingen te betalen.
De directie van Camping Westhove aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
• Diefstal, verlies of schade van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op Camping Westhove.
• Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van
voorzieningen op Camping Westhove.
Informatie verhuurchalets:
Zeelandia:
Afmeting 9x4 meter. Deze luxe, ruime chalet is geschikt voor 6 personen en is voorzien van douche, toilet,
vaatwasser, magnetron, kleuren TV, 3 slaapkamers waarvan 1 kamer met 1 tweepersoonsbed en 1 kamer
met 2 éénpersoonsbedden in kajuit opstelling.
Valencia:
Afmeting 10x4 meter. Deze luxe, ruime chalet is geschikt voor 4 personen en is voorzien van vaatwasser,
combimagnetron, 2e TV in slaapkamer, toilet, douche en infra-roodsauna in badkamer. De 2e slaapkamer
heeft 2 éénpersoonsbedden in kajuit opstelling.
Sicilia:
Afmeting 9x4 meter. Deze luxe, ruime chalet is geschikt voor 4 personen en is voorzien van douche, toilet,
vaatwasser, combi-magnetron, kleuren TV, 2 slaapkamers waarvan 1 kamer met 2 éénpersoonsbedden.
In de chalets zijn kussens en eenpersoonsdekbedden aanwezig. Het is mogelijk om via de receptie
lakenpaketten te huren. Bij vertrek dient u de gehuurde lakens in de woonkamer van de caravan / chalet
te verzamelen.
Indien u niet tevreden bent over de schoongemaakte accommodatie dient u dit direct na aankomst bij
de receptie te melden. Onze medewerkers zullen dan opnieuw de accommodatie op de juistheid van de
schoonmaak controleren.
Bij vertrek voor 10.30 uur moet de caravan schoon worden achtergelaten. Breuk, vermissing of vernieling
van de inventaris of schade aan de caravan wordt berekend. Dit wordt bij vertrek gecontroleerd.
Huisdieren zijn in de verhuurcaravans niet toegestaan! Dus ook niet van bezoekers!

Camping Informatie:
• Nieuw aangekomen gasten dienen zich eerst aan te melden op de receptie. Hier kunt u tegen betaling
van € 20,00 borg een slagboomsleutel afhalen en krijgt u ook interessante informatie mee m.b.t. de
omgeving, toeristische attracties e.d.
• U mag uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken bij de ingang van het stacaravanveld
parkeren.
• De maximum snelheid voor auto’s en motoren is op de camping 5 km per uur. Brom- en snorfietsen:
Motor uit! Houd rekening met spelende kinderen!
• De slagbomen bij de ingang van de camping functioneren van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 23.00
uur. Indien u na 23.00 uur aankomt, dient u de auto op de parkeerplaats bij de receptie zetten. Ook als
u uw auto na 23.00 uur nodig heeft moet u die voor deze tijd op de parkeerplaats parkeren.
• De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot de volgende morgen 07.00 uur. Tijdens deze uren wordt
van iedereen verwacht dat er geen lawaai wordt gemaakt.
• Afval dient u in plastic zakken te verzamelen. Volle zakken moet u in de daarvoor bestemde
afvalcontainer deponeren. Glas in de glasbak, kranten en tijdschriften in de papierbak. Klein chemisch
afval inleveren op de receptie. Lege batterijen kunt u afleveren in de supermarkt. Denk ook tijdens uw
vakantie aan het milieu!
• Brandblustoestellen zijn overal op het terrein aanwezig.
• Het is op de camping niet toegestaan om te vliegeren.
• Het is verboden zich op de omliggende landerijen te bevinden,dus ook daar niet vliegeren!
• Uit veiligheidsoverwegingen dienen aanwijzingen van medewerkers van Camping Westhove ten alle
tijden te worden opgevolgd.
• Binnengekomen post kunt u op de receptie afhalen. De te versturen post kunt u in de brievenbus naast
de ingang van de receptie deponeren.
• Ook bezoekers dienen zich aan te melden op de receptie en daar het bezoekerstarief te betalen.
Dagbezoek is toegestaan van 09.00 uur tot 22.00 uur. Kosten dagbezoekers zonder toegang van
het zwembad € 1,00 p.p.p.d. en met toegang naar het zwembad € 3,00 p.p.p.d. Dagbezoekers met
toegang tot de Indoor speeltuin € 5,00 p.p.p.d. Een combi kaartje is ook mogelijk. Hiervoor betaalt u €
5,00. Indien er bezoekers bij u overnachten zijn de kosten € 4,25 p.p.p.n. (excl. toeristenbelasting). Niet
aangemelde bezoekers hebben geen toegang tot Camping Westhove en haar voorzieningen.
• Bij aankomst ontvangen de aangemelde personen een toegangskaart voor het overdekte zwembad en
de indoor speeltuin voor de gehele verblijfsperiode. Deze toegangskaarten worden eenmalig verstrekt
en zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
• Bij de huurchalets zijn huisdieren ten alle tijden verboden.
• Wij verzoeken u eventuele klachten tijdens uw verblijf te melden, zodat wij deze zo spoedig mogelijk
kunnen verhelpen.
• Het overdekte recreatiebad is 1.40 meter diep. Daardoor is er geen gediplomeerde badmeester
aanwezig en is er slechts incidenteel toezicht. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder
begeleiding van een volwassene gebruik maken van het zwembad.
• Wasserette: op de receptie kunt u uw Westhove Card opwaarderen om de wasmachines te kunnen
activeren. Hiervoor betaalt u € 5,50. Wasmiddel is hierbij inclusief en wordt hierbij automatisch
toegevoegd.
• Speelplaatsen; zijn verspreid over de gehele camping en mogen tussen 08.00 uur en 22.00 uur gebruikt
worden. Deze tijden zijn ook van toepassing op het volleybalveld en op het voetbalveld.
• Recreatieteam; tijdens de weekenden en Nederlandse schoolvakanties is er een recreatieteam op
de camping. Er worden dan diverse activiteiten georganiseerd. De programma’s worden op diverse
plaatsen opgehangen.
Wij wensen u veel plezier op ‘Camping Westhove’ lid van Ardoer.com.

Eventuele wijzigingen voorbehouden.
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