OP DE CAMPING…
...is alles relaxed want het is vakantie. Maar het is ook wel handig om met
elkaar een paar afspraken te maken. Daarmee houden we het voor iedereen
plezierig. Je verblijf op De Buurtcamping Tilburg betekent dat je akkoord
gaat met deze afspraken.

Alcohol
We verzoeken iedereen met mate te drinken. Aan
nietvolwassenen wordt uiteraard geen alcohol verkocht

Hygiëne
Zorg dat behalve het park, ook de douche en wchokjes
schoon en heel blijven, we doen het samen.

Afval
De Stadscamping ligt er netjes bij. Laten we het zo houden. Er
staan voldoende vaste prullenbakken. Heb je zelf afval, dan kan
je het kwijt in de grote containers.

Huisdieren
Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd. Hetzelfde geldt
voor knuffelvarkens.

Beheer
Er zijn een aantal kluisjes op de camping. Er wordt overdag en
‘savonds actief door vrijwilligers een oogje in het zeil gehouden.
Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis en niet
onbewaakt in je tent. Houdt zelf ook een oogje in het zeil. De
organisatie is bij schade, diefstal of vermissing niet aansprakelijk.

Overnachten / kamperen
Het is uitsluitend toegestaan om op het daarvoor
bestemde kampeerterrein te overnachten. Alleen
kampeerders die zich hebben ingeschreven mogen
blijven overnachten.

Bezoekers
Het programma is opgesteld voor kampeerders en De
Buurtcamping is geen openbaar evenement. Maar we gaan
nieuwsgierigen niet weren. Na 21:00 is De Buurtcamping alleen
voor kampeerders met campingbandje.

Kinderen
Kinderen onder de 18 jaar kunnen alleen overnachten
onder begeleiding van een volwassene.

Drugs
Gebruik van drugs is bij wet verboden en dus ook op De
Buurtcamping. Wordt het aangetroffen, dan wordt de politie
gewaarschuwd. Het roken van een joint kunnen we niet
verbieden, maar zorg dat je medekampeerders er geen last van
hebben.

Vuur
Voor het kampvuur en BBQ is er een speciale plek op het
Buurtterras (beton) ingericht. Het is niet toegestaan om
zelf vuur aan te leggen.

Geluid
Houd wat betreft geluid altijd rekening met je buren. Versterkte
muziek is niet toegestaan. Na 23.00 uur ‘s avonds dient het
fluisterstil te zijn op de camping.

Vragen?
Kom dan naar de receptie. Hier is altijd iemand van de
Buurtcamping aanwezig om ze te beantwoorden.

