Bij vakantie hoort genieten; van de omgeving,
van het samenzijn en van de rust en de ruimte
op ons terrein. Daar horen ook huisregels bij,
wel zo duidelijk en veilig!

Gloeiend Groen is een camping voor natuurliefhebbers met tent. Wij komen ’s avonds bij je
langs om even te horen hoe de plek je bevalt. Je kunt dan gelijk betalen, onze voorkeur is met
een betaalverzoek. Liever geen contant geld.
Wij rekenen erop dat je jouw plek voor 12:00 uur op de dag van vertrek heeft verlaten
Alle beetjes helpen, wij proberen dan ook het groenafval zoveel als mogelijk te hergebruiken.
Bij voorkeur is het eten voor onze dieren of we composteren het. Zie onze afvalwijzer voor
meer informatie
Auto's zijn niet toegestaan op het terrein. Parkeren kan op de parkeerplaats. En achter het
tuinhuis direct bij ingang staat een kruiwagen voor u klaar om de spullen naar uw plek te
brengen
Wij hebben een zonneboiler om zo energiezuinig als mogelijk uw douchewater te verwarmen.
Wij zijn er zuinig op, jij ook?
Je kunt je drinkwater tappen bij het keukenblok en/of het watertappunt tegenover de
paddenstoel. Let op hier zit ook een grondwaterpunt, dit is geen drinkwater
Iedere tentplaats is voorzien van 6 Amp. elektriciteit, m.u.v. van het veld NO. Ook zit bij de
lantaarnpaal op het trekkersveld een stroompunt
Roken en het gebruiken van drugs zijn niet toegestaan op de camping. Alcohol wel, mits voor
de gezelligheid

Tussen 22:00u 's avonds en 08:00u 's ochtends moet het stil zijn op de camping. Zo wordt je
heerlijk wakker met vogelgefluit, wel zo ontspannen. Of je wordt wakker van de haan en de
varkens…zij hebben weleens een ochtendhumeur…
Honden en katten zijn, mits aangelijnd, toegestaan. Uitlaten buiten het terrein. Toch een
ongelukje? Dan nemen we aan dat je de hoop zelf opruimt
Vuur stoken en barbecueën bij de kampeerplaats is alleen toegestaan na overleg met ons.
Gebruik een houten cirkel of stenen ter bescherming van het gras. Je kunt bij ons voor 6 euro
per krat, hout kopen. Ook hoor je van ons of stoken bij de centrale vuurplaats of in de tipi
mogelijk is
Dringende vragen? Spreek ons aan of bel ons even op: 06-28423799 (Lennard) of 0630072791 (Diana)
Gloeiend Groen is niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of diefstal van je
eigendommen of van jezelf. Laat waardevolle spullen derhalve niet onbeheerd achter.
Tijdens je aanwezigheid maak je gebruik van eigendommen van Gloeiend Groen. Behandel
deze eigendommen alsof het je eigen spullen zijn. Eventuele kosten van vermissing of
beschadiging zullen op jou worden verhaald
Al het bovenstaande gelezen? Tijd om lekker uit te rusten en te genieten van je verblijf bij
Gloeiend Groen, veel plezier!

