Algemene betalingsvoorwaarden bij Minicamping B&B Zerofield.
Uw reservering:
Deze is definitief zodra het factuur- of offertebedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
Zonder reservering:
Bij aankomst contante betaling voor de hele periode. Een pin automaat is bij de kerk in Hooge Mierde.
Seizoensplaats caravan/camper/tent/Ger:
U mag in drie keer betalen (administratiekosten € 20.-). Het totaal bedrag staat uiterlijk 1 maart op onze
bankrekening. (1 maand voor aanvang seizoen). Bij vooruitbetaling in een keer worden geen administratiekosten in
rekening gebracht.
Bij annulering van kort kamperen:
De administratiekosten bij annulering van een verblijf(sboeking) zijn € 25.-.
Indien u binnen twee werkdagen voor aankomst uw verblijf annuleert, vindt geen restitutie plaats;
Binnen twee weken voor datum van aankomst retourneren wij de helft van het betaalde;
Bij vroegtijdiger annulering retourneren wij het hele bedrag onder aftrek van de administratiekosten.
Bij annulering van een seizoensplaats en huur Ger:
Bij annuleren binnen een maand voorafgaand aan de afgesproken aankomstdag, betaalt u het totaalbedrag. Als u
meer dan één maand voor aanvangsdatum annuleert, restitueren wij 50% van het ontvangen geld. Mochten wij de
plaats c.q. Ger binnen twee weken na annulering opnieuw kunnen verhuren, dan restitueren wij het betaalde
bedrag minus € 50.- administratiekosten. Bij meer dan twee maanden voor aanvangsdatum annuleren, restitueren
wij de reeds betaalde som, minus € 20-- administratiekosten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene regels en info bij kamperen en Bed & Breakfast:
Het seizoen loopt van 1 april – 31 oktober. Openingstijden van de camping: 9.00-21.00 uur.
De receptie: als wij er niet zijn, belt u Marianne 06-41195285 of Wim 06-81197970 en wacht u even? Wij komen
direct. Wilt u het (privé)terrein zien? Wij geven u graag een rondleiding. Informatie en workshops geven wij op
afspraak.
Algemeen:
Door reservering van uw kampeerplaats en/of door betreding van het kampeerterrein accepteert de recreant de
Betalingsvoorwaarden, Algemene regels en info bij kamperen en B&B, alsmede het Huishoudelijk reglement,
verblijfs- en gebruiksvoorwaarden van Minicamping B&B Zerofield (hangt ook in de sanitairruimte)
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Aankomst vanaf 16:00 uur, vertrek ten laatste om 11:00 uur. Indien u na 11.00 nog op Zerofield wilt
verblijven, betaalt u van te voren € 2.00 p.p.;
De auto/vervoermiddel komt alleen bij aankomst en vertrek op de kampeerplaats voor in- of uitladen en
staat vervolgens op de parkeerplaats. Uiteraard spaart u de grasmat;
Uw camper rijdt alleen op de camping voor aankomst en vertrek, tenzij anders is afgesproken;
Bezoekers dienen zich altijd bij de receptie te melden. Als wij er niet zijn, dan belt de bezoeker Marianne:
06-41195285 of Wim: 06-81197970. Bezoek is door de kampeerder van tevoren aangekondigd en
betaald;
De slagbomen worden altijd direct gesloten;
Stroomstekkers zijn te koop bij de receptie;.
Wasgoed kan tegen betaling worden afgegeven;
Open vuur alleen toegestaan op de vuurplaats(en);
Gebruik van geluidsdragers zoals radio, TV, muziekinstrumenten is niet toegestaan, tenzij niet hoorbaar
buiten de eigen plaats;
De kinderen s.v.p. niet laten spelen rondom de Ger en kampeermiddelen ( voor rust en retreat).
De Bergjeswei is voor iedereen beschikbaar;
Om de rust op het terrein zoveel mogelijk te bewaren, zullen onderhoudswerkzaamheden met lawaai op
het terrein zoveel mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur plaats vinden. Het gras maaien wij wel na 16.00 uur;
Uitzonderlijk veel en lang lawaai wordt door de eigenaar gemeld in het sanitairgebouw;
Het gehele TERREIN, gebouwen en camping zijn ROOKVRIJ. Roken is alleen toegestaan op de
parkeerplaats op de aangewezen plek;
Huisdieren alleen in overleg en aangelijnd;
Het is niet toegestaan om spullen achter te laten, waar dan ook op het terrein. Deze worden weggedaan of
op uw kosten teruggezonden;

1

Afval en hygiëne; zorg voor de omgeving:

1.1
1.2
1.3

Houdt eten altijd in dichte trommels en laat geen afval slingeren ( katten, muizen, mieren en ratten!);
Chemisch toilet: de stortbuis voor het chemisch toilet is rechts naast het sanitairgebouw;
Klein afval/etensafval deponeert u s.v.p. in de compostbak naast het toiletgebouw;
GEEN VLEES OF VIS resten; Dat is restafval en doet u - in een GESLOTEN plastic zak – in:
De blauwe restcontainer is naast het sanitairgebouw. VLEES EN VISRESTEN in gesloten plastic zak!
De plastic afvalbak staat naast het sanitairgebouw;
Glas kunt u hier niet kwijt. Dit deponeert u a.u.b. in het dorp ’t Bochtje: op het Myrthaplein 2x rechts;
Keukenafval mag niet gedeponeerd worden in de kleine vuilnisbakken in het sanitairgebouw;
Afvalwater van een kampeermiddel dient te worden opgevangen in een emmer of tank die door de
recreant tijdig wordt geleegd in de stortkoker naast het sanitairgebouw;
De papierbak is naast het sanitairgebouw;
Groot vuil zoals kapotte stoeltjes of tenten achterlaten wordt niet getolereerd. Dit wordt aan u
doorgefactureerd;

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2
2.1
2.2

Aansprakelijkheid:
De recreant betreedt en gebruikt de minicamping en haar voorzieningen geheel op eigen risico;
Zerofield aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. het gebruik van de minicamping, haar
voorzieningen, bewoning van de Ger en het gebruik van de zich daarin bevindende en bijbehorende
inventaris.

3
3.1

Seizoensplaatsen:
Gedurende het seizoen dient de recreant zelf het gras bij te houden of laat dit doen door Zerofield à €
€40,- p.maand;
Het kampeermiddel mag niet overgaan op een andere persoon dan in het contract staat, ook is
verhuur/onderhuur (om niet), niet toegestaan;
Gebruik en aansluiting van boiler en/of elektrische kachel/deken is niet toegestaan. Bij het niet nakomen
hiervan kan de kampeerder zijn/haar plaats kwijtraken;
De zomer-overeenkomst geldt voor een maximum termijn van 1 april t/m 31 oktober;
De winter-overeenkomst geldt voor een maximum termijn van 1 nov. t/m 31 maart;
Als tijdens het seizoen een plaats wordt gereserveerd voor het volgende seizoen, gelden de tarieven van
het volgende seizoen;
Aan het eind van het seizoen de plek in originele staat, schoon en leeg achterlaten;
Bezoek, ook zonder overnachting, wordt van te voren aangemeld en betaald (€ 2.00) bij de receptie;
Na afloop van het contract dient de seizoenplaats weer schoon en leeg te worden achter gelaten.

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Wij wensen u/jullie een fijne tijd,
Marianne Witmer en Wim van den Assum van Minicamping B&B Zerofield

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huishoudelijk reglement, verblijfs- en gebruiksvoorwaarden
Minicamping B&B Zerofield.
1

Aankomst en vertrek:

1.1
1.2

U komt aan tussen 14.00 en 18.00 uur. U vertrekt uiterlijk om 11.00 uur op de dag van vertrek;
Bij aankomst op het kampeer-/verblijfsadres meldt de recreant, gast zich direct bij de receptie, alvorens het
terrein te betreden. Bij afwezigheid belt u Marianne 06-41195285 of Wim 06-81197970. Wij komen direct;
De recreant/gast geeft de ondernemer een geldig legitimatiebewijs - van hemzelf en zijn medegasten - ter
inzage. De ondernemer mag een kopie van het legitimatiebewijs maken en in zijn administratie achter
houden;
Deze verplichting geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein, tenzij de recreant, zijn gast(en), de intentie
heeft om dezelfde dag weer terug te keren;
Uw vertrek kondigt u voor de vertrekdag aan. Indien u op de vertrekdag tussen 11.00 en 19.00 uur nog op
Zerofield wilt verblijven, betaalt u vooraf € 2.00;

1.3

1.4
1.5

2

Verblijfsaccomodatie, Ger (Yurt):

De verblijfsaccommodatie en Ger met al wat daarbij behoort of zich erin bevindt dient netjes te worden gebruikt en
schoon te worden achtergelaten. Treft u bij aankomst onregelmatigheden aan, wilt u ons daar dan meteen van in
kennis stellen? Honden worden niet toegelaten.

2.1
2.2
2.3

2.4

Schoonmaak bij vertrek:
Bij vertrek dient de Ger schoon te worden achtergelaten, ook wordt:
Het beddengoed afgehaald en gedeponeerd in de wasmand bij de wasmachine in de sanitairruimte;
Ramen en deur gesloten;
Afval gescheiden in de daarvoor bestemde bakken. Bij vertrek de vuilniszakken deponeren / bakken legen
in de daarvoor bestemde containers naast de sanitairruimte.

Schade en spullen:
Als wij schade constateren aan interieur*), exterieur van de Ger of de (natuurlijke)begroeiing van de
camping en bij het niet schoon achter laten van de verblijfsruimte, zullen wij - afhankelijk van de
schade/het werk - minimaal € 40,- in rekening te brengen.
*)behalve klein serviesgoed wat direct vergoed kan worden d.m.v een schadepotje).

3

Veiligheid, rust en stilte:

3.1
3.2

Vanzelfsprekend parkeert u uw auto alleen op de parkeerplaats;
De recreant, gast, mederecreant en derden zijn verplicht om al datgene achterwege te laten dat gevaar op
kan leveren voor anderen of zaken en al datgene te doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden
ter voorkoming van gevaar voor anderen of diens zaken;
De Zerofield-vuurplaats op de Bergjesweide mag door iedereen worden gebruikt. De
vuurplaatsen bij de Ger zijn alleen voor de Gerbewoners. Het is niet toegestaan op welke andere plaats
dan ook, op het kampeerterrein kampvuren of ander open vuur te maken.
Wel is het toegestaan om buiten het kampeermiddel gebruik te maken van een kooktoestel of barbecue,
mits dat gebruik plaatsvindt op de (vaste)plaats en zich binnen een straal van tenminste één meter onder
of rond het kooktoestel of de barbecue geen brandbare zaken bevinden. Gedurende het gebruik van het
kooktoestel of de barbecue dient zich een brandblusmiddel van tenminste twee kilogram inhoud
gebruiksklaar in de directe nabijheid van het kooktoestel of de barbecue te bevinden. En u dient het gras
te beschermen. Indien (weers) omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de ondernemer het gebruik
van een kooktoestel of barbeque buiten het kampeermiddel verbieden. Hetzelfde geldt voor de
vuurplaatsen;
Als zich op, in of bij het kampeermiddel een gasinstallatie bevindt, dient deze te voldoen aan de algemeen
geldende normen voor veiligheid. Die normen brengen ondermeer doch niet uitsluitend met zich mee dat
gastanks slechts gevuld mogen zijn met butaan of propaan gas (LPG is niet toegestaan), dienen
gasslangen niet ouder te zijn dan twee jaar endient de op gas werkzame apparatuur voorzien te zijn van
thermokoppels waarmee de gastoevoer wordt afgesloten als de vlam dooft;
Het kampeermiddel wordt uitsluitend op het elektriciteitsnet aangesloten door middel van een geaarde
CEE stekker. Tussen het elektriciteitsnet van het kampeerterrein en het interne net van het kampermiddel
dient zich, in het kampeermiddel, een zekeringkast met aardlekschakelaar te bevinden;
Het is niet toegestaan om muziekinstrumenten en/of audioapparatuur en/of videoapparatuur te gebruiken,
noch anderszins geluid te produceren op een zodanige wijze dat dat geluid buiten de kampeerplaats
hoorbaar is;
Na 22.00 uur is het rustig op het terrein, in het gebouw en op de camping. (ook geen radio's en
muziekinstrumenten, tenzij ontheffing);
Laat u de kinderen a.u.b. niet rondom de Ger en kampeermiddelen te spelen ivm rust. Op de
Bergjesweide kunnen ze naar hartelust spelen;
Het Zerofield terrein leent zich niet voor drank- wiet- of drugsgebruik. Ook aangeschoten zijn en
onaangepast gedrag op welk gebied dan ook, wordt niet getolereerd;
Het gehele TERREIN, gebouwen en camping zijn ROOKVRIJ.
Om de rust op het terrein zoveel mogelijk te bewaren, zullen onderhoudswerkzaamheden met lawaai op
het terrein zoveel mogelijk tussen 9.00 en 13.00 uur plaats vinden. Het gras maaien wij na 16.00 uur.

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

4

Dieren, roken, verkoop en diensten:

4.1

Het gehele TERREIN, gebouwen en camping zijn ROOKVRIJ. Roken is alleen toegestaan op de
parkeerplaats op de aangewezen plek;.
Het verkopen van spullen of aanbieden van diensten (incl. healingen e.a. sessies) zijn op Zerofield, zonder
nadrukkelijke toestemming van de eigenaars, niet toegestaan;
Huisdieren alleen met uitdrukkelijke toestemming en dan aangelijnd. Zij worden buiten het terrein
uitgelaten;
Gebruik van de faciliteiten voor paarden is geheel voor eigen risico van de eigenaar van de paard(en);
De eigenaar van paard(en) is geheel aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook,
die - door hem of haar en/of het paard - wordt veroorzaakt in de gebouwen, aan en op het terrein van
Zerofield, alsmede aan recreanten of derden en diens zaken.

4.2
4.3
4.4
4.5

5

Overeenkomst en verantwoordelijkheid:

5.1

De recreant/gast is verantwoordelijk voor de naleving van het reglement en de voorwaarden van Zerofield,
door zichzelf en zijn gasten;

5.2

De recreant, mederecreant en derden zijn gehouden de op het kampeerterrein aanwezige voorzieningen
zoals het sanitair en de sanitairgebouwen conform de bestemming te gebruiken en derhalve handelingen
achterwege te laten waarvan verwacht kan worden dat zij tijdelijke of blijvende uitval en/of schade
veroorzaken;

5.3

De recreant, mederecreant en/of derden is/zijn aansprakelijk voor door hem/hen evt. veroorzaakte
schade;

5.4

Indien de recreant, gast de verplichtingen uit de overeenkomst, dit reglement en/of de voorwaarden,
ondanks waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat hij de overeenkomst met de
recreant/gast voortzet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen en dient de recreant/gast ervoor zorg te dragen dat hij/zij zijn verblijfplaats ontruimt, zijn
kampeermiddel van het kampeerterrein verwijdert en/of hij en zijn gast(en), het kampeerterrein of de
verblijfsaccommodatie per omgaande verlaten;

5.5

Tussentijdse wijzigingen in dit reglement vindt u in de sanitairruimte.

6

Gebruik van de kampeerplaatsen:

6.1

Zerofield heeft plaats caravans, max. 1 asser; campers/paardenkarren, max. 6.00 m. lengte en voor
tenten;
De recreant volgt de aanwijzingen van de ondernemer op;
De recreant verplaatst het kampeermiddel niet zonder toestemming van de ondernemer;
Vanzelfsprekend ontzien u, en uw gasten de grasmat, de aanplant en natuurlijke begroeïng;
U begeeft zich alleen op de daarvoor bestemde en aangegeven paden en doorgangen;
Voor iedere aan-, op- of bijbouw van welke aard dan ook die de recreant aan, bij, op of langs het
kampeermiddel c.q. de (vaste) plaats wil aanbrengen of plaatsen, is van tevoren toestemming van de
ondernemer vereist;
Voorgaande is niet van toepassing op de plaatsing van een laag windscherm, groene partytent of
waslijnen voor zolang het kampeermiddel daadwerkelijk bewoond is, de genoemde zaken binnen de
kampeerplaats blijven en niet worden bevestigd aan palen, bomen of andere zaken van de ondernemer.

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7

Kleine voetafdruk:
Wij gebruiken zowel nieuwe als kringloopspullen. We vragen uw medewerking om elkaar attent te maken op het
voorkomen van onnodig water-, stroom- en gasverbruik en de ramen en deuren te sluiten tijdens het stookseizoen.
We proberen teveel productie van spullen en hun afval, te voorkomen en vragen uw medewerking voor Moeder
Aarde.

In het reglement verstaan wij onder:
Kampeerterrein:
Kampeermiddel:
Overeenkomst:

Vaste plaats, seizoenplaats:

Zerofield
Ondernemer en medewerkers:
Recreant/gast:

Mederecreant:
Derden:

alle grond die toebehoort aan Zerofield, waarop gekampeerd
mag worden;
tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, caravan, paardenwagen;
de afspraak op grond waarvan de recreant zijn kampeermiddel mag
plaatsen op het kampeerterrein en de recreant en de mederecreant
mogen verblijven op en gebruik mogen maken van het kampeerterrein;
een kampeerplaats die is ingericht om gedurende een gedeelte van het
jaar een (seizoenplaats) kampeermiddel te plaatsen, ongeacht de
gebruiksperiode, echter zonder dat er van permanent verblijf sprake is;
directie is: Wim G.H.M. van den Assum en Marianne Y. Witmer;
de directie van Zerofield en medewerkers;
eigenaar/gebruiker van het kampeermiddel, waarover met de
ondernemer de overeenkomst inzake de plaats is aangegaan of de
huurder/gast van de verblijfsaccommodatie;
de mede op de overeenkomst aangegeven personen;
iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreanten
(bijvoorbeeld een bezoeker), die met instemming van de recreant
gebruik maakt van of verblijft in het kampeermiddel van de recreant.

