Algemene voorwaarden
Tijdens de Corona crisis zijn alle boekingen voor eigen risico, er zal dus geen restitutie plaats vinden bij annuleringen
wegens Coronamaatregelen van de overheid.
Aansprakelijkheid
De Wiltzangh is niet aansprakelijk voor: schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast door derden
het onklaar raken en/of buitenwerking zijn van faciliteiten en/of voorzieningen.
Recron
De Wiltzangh is aangesloten bij de branche organisatie Recron. Dit betekent dat voor alle afgesloten
overeenkomsten met De Wiltzangh de Recron voorwaarden gelden. Deze voorwaarden staan op onze website.
Bezoekers
Wij verzoeken jullie het bezoek zoveel mogelijk te beperken. Ontvang je wel bezoek, geef ze dan vooraf
kampeerplaats- of bungalownummer door, want door de AVG wet mogen wij niet zomaar mensen doorsturen die
naar jullie vragen. Jullie zijn verantwoordelijk voor het gedrag van je bezoek. Wij zien liever niet dat bezoek een
huisdier meebrengt. Blijft het bezoek overnachten dan moet hiervoor toeristenbelasting betaald worden.
Tijdens de Coronacrisis is het ontvangen van bezoek is alleen toegestaan als je het maximum van 4 personen in je
kampeermiddel of bungalow niet overschrijdt, kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.
Pakketjes
Er worden steeds meer pakketjes voor gasten bij ons aangeboden. Wij hebben besloten alleen nog de pakketjes aan
te nemen waarvan wij weten dat ze komen en waarvoor niet getekend hoeft te worden!

Speciaal voor bungalow gasten:
Aankomst/vertrek
Bij aankomst en vertrek de sleutel afhalen bij de receptie.
Inchecken in een bungalow kan tussen 15:00 en 21:00 uur. Op de dag van vertrek moet de bungalow voor 10:30 uur
weer veegschoon worden opgeleverd.
Eindschoonmaak
Wij hanteren een verplichte eindschoonmaak.
De bungalow moet veegschoon worden opgeleverd, dit betekend dat de afwas is gedaan, de bedden zijn afgehaald
en de vuilnis naar de milieustraat is gebracht.
Linnengoed
In de bungalow ligt bedlinnen klaar voor het aantal personen waarvoor de bungalow is gehuurd. Bij een verblijf
langer dan 14 dagen kan is er gratis omruil service bij de receptie.
Tegen betaling hebben wij hand- en keuken linnen te huur.
Ook is het mogelijk om een kinderbedje, badje of box bij ons te huren.
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Speciaal voor campinggasten
Aankomst/vertrek
Inchecken kan tussen 13:00 uur en 21:00 bij de receptie.
Op de dag van vertrek moet de plek voor 12:00 weer vrij zijn.
Is de plek na jullie nog niet verhuurd dan is een late uitcheck mogelijk tegen betaling van een halve nacht.
Nachtrust
Vanaf 22:00 uur moet het rustig zijn op De Wiltzangh. Tussen 23:00 uur en 07:00 uur moet het stil zijn.
Bedenk dat geluiden ’s avonds en ’s nachts veel beter en verder hoorbaar zijn dan overdag. Laat ook op andere
tijdstippen de buren niet ‘meegenieten’ van jouw geluid.
Het gebruik van radio en tv is toegestaan mits het geluid alleen op jouw plaats hoorbaar is!
Elektra
Op de camping zijn de meeste plaatsen voorzien van een CEE stopcontact.
De aansluitpunten leveren 6 ampère (1320 Watt).
TV aansluiting
Op de meeste plaatsen met elektra kunt u ook op het centraal antenne systeem aangesloten worden.
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