TOELICHTING & REGLEMENT
Hoogseizoen 2019
•
•

•

van 27 april tot 5 mei
van 29 mei tot 10 juni
van 6 juli tot 24 augustus

Laagseizoen 2019
•
•
•

•

Van 1 april tot
27 april
van 5 mei tot
29 mei
van 10 juni tot
6 juli
van 24 augustus tot 31 oktober
(Wij accepteren de ACSI Camping Card).

Wij hanteren de RECRON standaardvoorwaarden!
Kampeervelden:
• Bij een reservering kunt u een veld van uw voorkeur aangeven. Harles is een tentenveld
Melleschet, Raeren, Holset en Camerig en Rott zijn velden met comfortplaatsen.
• Op het veld Melleschet en Harles zijn speelvoorzieningen.
• Er mag uitsluitend lucht doorlatend tapijt voor op de grasmat worden gebruikt.
Goedweergarantie:
• Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om te reserveren krijgt u automatisch van ons de "goedweergarantie".
Deze garantie houdt in dat u, als u het verblijf als gevolg van slecht weer inkort, de dagen die u niet verblijft in het
laagseizoen alsnog op ons kampeerterrein kunt doorbrengen.
De "goedweergarantie" is geldig tijdens het lopende en daaropvolgende kampeerseizoen.
Algemeen:
• Op de dag van aankomst bent u welkom vanaf 13.00 uur.
• Voor de aanwezige gasten is de receptie dagelijks geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
• Wij helpen u graag op weg met tips over de omgeving
• Wij eten van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur.
• Bij aankomst kunt u zich melden via de intercom bij de receptie.
• Op de dag van vertrek dient uw plaats om 12.00 uur vrij te zijn.
• Tijdens het laagseizoen kunt u, indien mogelijk, op de dag van vertrek een halve dag bij boeken.
• De kosten hiervoor bedragen € 10,00.
• Op het kampeerterrein geldt van 21.00u tot 8.00u absolute rust
Tariefreglement:
• Voor het Hemelvaart en Pinksterweekend is reserveren alleen mogelijk indien u respectievelijk 4 & 3 nachten aan een
gesloten boekt.
• Voor een Comfortplaats betaalt u tijdens het hoogseizoen het ”Comfortpakket”. Het Comfortpakket is inclusief één
kampeermiddel, twee personen en gebruik van elektra (6 ampère) riool en wateraansluiting (per twee plaatsen één
riool en wateraansluiting) exclusief toeristenbelasting en milieuheffing.
• Het “Kampeerpakket” is bedoeld voor tenten op het tentenveld dit is inclusief één kampeermiddel en twee personen
en inclusief elektra en toeristenbelasting en milieuheffing.
• Het “Trekkerspakket” is bedoeld voor wandelaars en fietsers op het trekkersveld dit is inclusief 1 trekkerstent en 2
personen en exclusief toeristenbelasting en milieuheffing.
• Als u een bagagewagen meeneemt dan geven wij er de voorkeur aan dat u deze op uw kampeerplaats parkeert.
• Als de bagagewagen een parkeerplaats inneemt worden hiervoor kosten van een extra auto in rekening gebracht.
• Voor lege kampeermiddelen tijdens het hoogseizoen geldt een minimumtarief van € 25,00 per nacht.
• Voor een leeg kampeermiddel tijdens het laagseizoen geldt een tarief van € 5,00 per nacht
• Om de ruime plaatsen te kunnen garanderen is er per kampeerplaats 1 kampeermiddel en bijzettent( tegen betaling)
en 1 auto (op de parkeerplaats) toegestaan.
• Het tarief bijzettent geldt alleen voor thuiswonende kinderen in andere gevallen wordt het regulier kampeermiddel
berekend.
Reglement voor reserveren:
• Een plaats reserveren kan via onze web-site.www.gastmolen.nl/reserveren
• De reservering wordt door ons via een email schriftelijk bevestigd.
• Na ontvangst van de eerste aanbetaling (70% van de totale verblijfskosten) is de reservering definitief.
• Voor of bij aankomst dient het resterende bedrag voldaan te worden.
• Tijdens het hoogseizoen wordt per reservering € 5,00 administratiekosten berekend per kampeerplaats.

