Huisregels
U hebt gekozen voor een natuurkampeerterrein, waar respect voor flora en fauna
voorop staat. Geniet daarom ten volle van alles wat dit kampeerterrein u biedt. U
bent van harte welkom!
Auto/Camper – autovrij iedereen blij:
Het kampeerterrein is autovrij. Bij aankomst en vertrek is het toegestaan om uw
auto naar de kampeerplaats te halen voor het uit- of inladen van uw
kampeeruitrusting. Er is een kar aanwezig om de boodschappen te vervoeren
naar uw kampeerplaats. Gebruik de camper als ware het een caravan. Dat
betekent dat de camper na aankomst en plaatsing blijft staan tot het eind van
het verblijf. Aanhangers stallen op de parkeerplaats.
Afval:
We zamelen het afval gescheiden in. Verschillende containers staan voor u klaar
aan de linkerzijde van de fietsenstalling. Er staat ook een container voor oud
brood. Grof vuil graag mee naar huis nemen of bij de milieustraat in Raalte
brengen.
Barbecue:
Ga gerust uw gang, let a.u.b. op de grasmat! Er liggen tegels voor u klaar naast
de houtoven, zodat u uw barbecue kunt ophogen. Stoken/koken op een open
vuur is niet toegestaan.
Betalen van uw verblijf:
Graag betalen tijdens de openingstijden van de receptie of via de betaallink in uw
reserveringsbevestiging. Het liefst een dag voor vertrek. U kunt bij ons zowel
elektronisch als contant afrekenen.
Bezoek:
Bezoek is van harte welkom! Wilt u uw bezoek vooraf aanmelden bij de receptie.
Het verschuldigde bezoekerstarief is € 2,00 p.p. en bij een verblijf van langer
dan 6 uur € 4,50 p.p. Meer dan 5 pers. graag in overleg. Tot max. 21.00 uur.
Biologische uitstort:
De uitstortplaats voor het legen van uw cassettetoilet bevindt zich aan de
achterzijde van het sanitairgebouw. Hierin kunt u ook het afvalwater kwijt. Wij
verzoeken u dringend alleen biologisch afbreekbare vloeistof te gebruiken voor
uw toilet. Deze is verkrijgbaar bij de receptie.
De Beste Kamer:
Onze gezellige huiskamer voor kampeerders. Hier kun je bij wat guurder weer
lekker binnen een spelletje spelen, bij de houtkachel een boek lezen. Het hout
om te stoken ligt klaar. Tevens is er kookgelegenheid.

Dierenweide:
De dieren worden rond 19.00 uur gevoerd. Komen jullie helpen?
Fietsverhuur:
In de fietsenstalling staan een aantal fietsen voor u klaar om te huren. Een fiets
huren kost € 7,00 per dag.
Geluid:
Elektronische muziek alleen via een koptelefoon of op een dusdanig volume dat
buren de muziek niet horen. Na 22.00 uur is het rustig op het kampeerterrein en
om 23.00 uur is het stil tot 8.00 uur in de ochtend.
Helofytenfilter:
Voor het afwassen, douchen en in uw caravan/camper is het noodzakelijk dat
u biologisch afbreekbare producten gebruikt. Ons afvalwater gaat naar ons
helofytenfilter, waar het wordt gezuiverd en in de bodem infiltreert.
Helofytenfilters zijn natuurlijke systemen. Producten die u gebruikt op basis
van natuurlijke ingrediënten kunnen goed worden afgebroken in het systeem.
Logischerwijs zijn moeilijk of niet-afbreekbare ingrediënten slecht voor het
systeem. Producten met een Ecolabel zijn geschikt voor ons helofytenfilter.
Houtvuur:
In de Beste Kamer de houtkachel aangemaakt worden. Het hout hiervoor ligt
klaar en is gratis.
Vuur stoken bij de eigen kampeerplaats is alleen toegestaan in onze
buitenkachels. Deze zijn te huur bij de receptie. Dit gaat per avond. We verkopen
ook het hout voor in de buitenkachel.
Houtoven:
Tegenover de receptie staat een houtoven om pizza’s in te bakken.
Huisdier:
Uw huisdier dient te allen tijde aangelijnd te zijn op het kampeerterrein. Ook op
de kampeerplaats. Graag uw hond buiten het kampeerterrein uitlaten. Langs het
Overijssels kanaal is een mogelijkheid.
Kampeerplaats:
U bent vrij om uw kampeermiddel op de plek te plaatsen zoals u wilt. Houdt
echter rekening met de mogelijkheid van uitrijden. Wij vragen u om onder uw
(voor) tent worteldoek of een gras doorlatende rubbermat te gebruiken. Vermijd
het gebruik van plastic of zeil. Beperk het ophangen van verlichting. Het
ophangen van gekleurde sierverlichting is niet toegestaan. We vragen u geen
fietsen tegen de heggen te plaatsen. Partytenten in welke vorm of kleur zijn niet
toegestaan.
Kano’s:
De kano’s en de roeiboot mogen gratis en op eigen risico gebruikt worden. De
start is in de sloot richting het kanaal en daar linksaf. Na gebruik de kano goed
vastleggen aan de paal.

Ontbijtbroodjes:
Iedere morgen hebben we heerlijke, vers gebakken broodjes. Graag de dag
ervoor uw bestelling doorgeven.
Overnachting:
Eén overnachting is vanaf 13.00 uur tot de volgende dag 12.00 uur. Indien de
kampeerplaats na u niet verhuurd is, kunt u na overleg later vertrekken. U
betaalt het relaxed vertrektarief van € 10,00 per kampeerplaats. U heeft dan de
mogelijkheid om de kampeerplaats en al onze faciliteiten te gebruiken tot 20.00
uur.
Receptie:
Deze is dagelijks geopend. De actuele openingstijden vindt u op de deur van de
receptie. U kunt ons ook bereiken via een WhatsApp-bericht 06-42014884.
Sanitair:
Gebruik van douches, warm en koud water wordt niet extra berekend. Wij gaan
ervan uit dat u hier verantwoord mee omgaat. Kinderen mogen gebruik maken
van de familiedouche onder begeleiding van een volwassene.
Wassen:
In het sanitair gebouw staat een wasmachine en centrifuge. Gebruik van de
wasmachine kost € 5,00 per wasbeurt. Gebruik van de centrifuge is gratis.
Wifi:
Er is gratis wifi ter beschikking. Geen wachtwoord. Benaming: gast de Rietkraag.
U verblijft op de Rietkraag op eigen risico en de Rietkraag is niet aansprakelijk
voor een ongeval, diefstal of schade aan uw bezittingen.
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