Aankomst: melden bij receptie in natuurvriendenhuis of bij blokhut op terrein (alleen in zomerseizoen).
Gereserveerde plaatsen zijn in ieder geval beschikbaar vanaf 14.00 uur. Bij eerdere aankomst mag camper of
auto met caravan/vouwwagen op parkeerterrein voor het huis worden gezet (voor zover er ruimte is). Er dient
lopend een plaats te worden uitgezocht. Dagbezoek altijd melden.
Betaling: bij aankomst of uiterlijk de avond voor vertrek. Indien niet meteen wordt betaald dient bij inschrijving
tijdelijk een pasje te worden afgegeven (van NIVON, groene boekje, ACSI of ANWB). Eventuele verlenging
van verblijf graag tijdig regelen (vóór einde lopende boeking). NIVON-leden krijgen 25% korting; lid worden
kan bij de receptie. Groene boekje is ook te koop bij receptie.
Kampeerplaatsen (zie plattegrond achterzijde):
 camper of caravan langer dan 4,6 m (trekhaak niet meegerekend): alleen op veld Hulst
 geen lid van NIVON of groene boekje: alleen op velden Den, Spar, Beuk en Hulst
 kleinere camper of caravan: op alle velden behalve Esdoorn (speciaal bedoeld voor tenten)
 stroom nodig: op alle velden behalve Esdoorn (speciaal bedoeld voor tenten)
 hond(en) mee: alleen op velden Lariks, Esdoorn, Beuk en Hulst
Daarbij gelden de regels: altijd aangelijnd, bij eigen plek aan vaste lijn tot 3 m en uitlaten alleen buiten
terrein
 wanneer terrein nat is: zoek droge plek uit in overleg met gastheer/-vrouw. De plaatsen Lariks 12, 13
en 15 en Spar 58 t/m 63 komen dan zeker niet in aanmerking voor campers en caravans
 verblijf langer dan een week: liever niet op plek met gras. Anders om de week caravan of tent wat
verzetten (voor herstel gras)
Voorzieningen:
 elektriciteitsaansluitingen van 4 – 6 ampère (enkele met 10A) Geen zware apparaten mogelijk!
 douches, warm water en toiletpapier zijn bij de kampeerprijs inbegrepen. Sanitair en afwasplaatsen
worden door ons schoongemaakt. Van onze gasten verwachten we dat ze die zelf mee netjes
houden; materiaal is aanwezig. Ouders, begeleid kinderen s.v.p.
 op veel plaatsen is internetverbinding mogelijk via (gratis te gebruiken) WiFi
 op het terrein staat een koelkast met diepvriesvak voor tentkampeerders en er zijn drinkwaterpunten.
Wasmachine en droger zijn aanwezig in het huis en tegen betaling te gebruiken
 bij de receptie in het huis zijn o.a. frisdranken, ijs en ansichtkaarten te koop. Hier vindt u ook veel
toeristische informatie en aankondigingen van activiteiten.
 keuken, zalen, terras en sanitair in het huis zijn alleen bestemd voor de huisgasten!
Invalide campinggasten kunnen in overleg gebruik maken van het invalidentoilet in huis
Barbecue/kampvuur: alleen na overleg met gastheer/-vrouw, bij afwezigheid brandgevaar (code groen; zie
http:/www.natuurbrandgevaar). Bij kampeermiddel mogen enkel kleine barbecues worden gebruikt. Kampvuur
is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaats. Droog hout is (meestal) beschikbaar.
Afval: gescheiden afvalverzameling bij de uitgang. Breng s.v.p. al uw afval daarheen. Groot afval, papier en
plastic mee naar huis nemen.
Parkeren auto’s en fietsen: auto’s mogen alleen geparkeerd staan op parkeerplaatsen, niet bij tent of
caravan. Voor fietsen is er een afgesloten fietsenstalling. Bij de receptie zijn fietsen te huur.
Rust: tussen 23.00 uur en 7.00 uur moet er rust zijn op het terrein. In de natuur draagt geluid ver. Houd
rekening met de andere gasten!
Vertrek: op de dag van vertrek dient de plaats om 12.00 uur ontruimd te zijn. De camper of auto met
caravan/vouwwagen mag nog tot 17.00 uur op parkeerterrein voor het huis staan (voor zover er ruimte is).
NIVON: is een vrijwilligersorganisatie. Natuurvriendenhuis en camping draaien volledig op vrijwilligers. Graag
uw begrip en medewerking! Meer informatie: www.morgenrood.nivon.nl

