
 
Welkom op Zerofield. Om u zo goed mogelijk te informeren over 
het gebruik van ons terrein en de boekingsvoorwaarden treft u 
hier alle benodigde informatie. Heeft u toch nog vragen neem 
dan gerust contact met ons op via de website, stuur ons een e-
mail op zerofield@zerofield.nl. 
 
 
 

Algemene boekingsvoorwaarden Minicamping Zerofield 
Gebruiksvoorwaarden terrein Minicamping Zerofield 
Gebruiksvoorwaarden Ger/Yurt op Minicamping Zerofield 

 

Algemene boekingsvoorwaarden Minicamping Zerofield 
 
Zonder reservering: 
Bij aankomst ontvangen wij alleen betalingen in contant geld, voor de hele verblijfsperiode. Een 
pinautomaat vindt u wanneer nodig in de Koestraat bij de kerk in Lage Mierde. U kunt bij ons niet pinnen. 
 
Reservering: 
Uw reservering is definitief zodra het hele factuur- of offertebedrag op onze bankrekening is 
bijgeschreven. Bij drukte kan het voorkomen dat iemand anders u voor is geweest met betalen. Wanneer 
er door het moment van betalen een overboeking ontstaat, zijn wij helaas genoodzaakt de laatst 
ontvangen betaling te retourneren en uw boeking te annuleren. U wordt hier uiteraard zo spoedig 
mogelijk van op de hoogte gebracht. 
 
Administratiekosten, betaling in termijnen of wijzigingen van boeking: 
U kunt na het ontvangen van de offerte uw intentie tot boeking aangeven en of u eventueel gespreid wilt 
betalen. 

• Bij betaling in een keer rekenen wij geen administratiekosten. Uw boeking is pas definitief als het 
bedrag op onze rekening is bij geschreven. Daarom is ons advies om zo spoedig mogelijk te betalen.  

• Bij betaling in twee termijnen brengen wij €25,- administratiekosten in rekening.  

Uw eerste betaling dient uiterlijk tegen de in het begeleidend schrijven vermelde vervaldatum, op onze 
rekening te zijn bijgeschreven. Houdt u dus rekening met eventuele verwerkingstijden van uw bank. Dit 
geldt ook voor de tweede betaling. U ontvangt beide facturen tegelijk en wij sturen niet bij voorbaat een 
betalingsherinnering. 
 

Bij overschrijding van de vervaldata herinneren wij u eenmalig. Bij de 2e herinnering brengen wij €10,- 
(extra) administratiekosten in rekening. Als het bedrag niet voor de termijn uit de herinnering is 
bijgeschreven vervalt uw boeking en zijn wij gerechtigd de accommodatie of staanplaats opnieuw aan te 
bieden. 
 
Wilt u tussen het plaatsen van uw reservering en uw verblijf wijzigingen op uw reservering doorgeven? 

Dan zijn wij gerechtigd €10,- (extra) administratiekosten per keer in rekening te brengen. 

 
Annulering van een staanplaats of Ger/Yurt : 
De minimale kosten voor annulering van een camping staanplaats bedragen €15,-. 
 

De administratiekosten bij annulering van de reservering van een Yurt zijn minimaal € 25,- . 

Restitutie en administratiekosten bij annulering: 
- Minder 21 dagen voor aanvang, geen restitutie. 
- 21-42 dagen voor aanvang, 50% van reeds betaalde som + €25,- administratiekosten. 
- Meer dan 42 dagen voor aanvang, volledige restitutie onder aftrek van €25,- administratiekosten. 
 

  

http://www.zerofield.nl/contact


Gebruiksvoorwaarden terrein Minicamping Zerofield 
 
Gebruiksvoorwaarden zouden overbodig kunnen zijn. 
Als recreant en gast heeft u een overeenkomst met Marianne en Wim van den Assum.  Graag zien we 
iedereen op Zerofield genieten. Laten we dit samen waarmaken door onderstaande gebruiksvoorwaarden 
van Zerofield  na te leven. Uw mede bezoekers stellen dit zeer op prijs. 
 
Algemeen: 

• Tussen 23.00 uur en 07.00 uur heerst rust op het terrein. 

• U begeeft zich alleen op het gemaaide gras. 

• Kampvuurmuziek mag  in overleg buiten; zie evt. ook het activiteitenbord in de sanitair ruimte. 

• Geluid van radio o.i.d. mag alleen hoorbaar zijn binnen het kampeermiddel.  

• Uw auto of motor is alleen op de verharde parkeerplaats toegestaan. (In overleg voor  in- of 
uitladen alleen kort op de camping). 

• Bezoek wordt minimaal een dag vooraf gemeld en contant betaald. 

• Verplaats uw tent elke 2 dagen voor behoud van een groene grasmat.  

• Wees alstublieft zuinig met water en elektra. 

• De camping is WiFi-luw. U kunt met uw laptop gebruik maken van een netwerk aansluiting in het 
gasten sanitair. 

• Er is een speelweide voor spelende kinderen en kampvuur. We hebben grappige fietsjes, frisbees, 
badminton, springtouw, verkleedkist en een kleine boekenkast. (Voet)ballen zijn niet toegestaan. 

• Tip: als u de gsm ’s nachts uit zet heeft iedereen een betere nachtrust. Gebruik hem overdag op 
de camping ook zo min mogelijk (dit is belastend voor stralingsgevoelige mensen). 

 

Dieren, roken, vuur, barbecue, verkoop en diensten:  
• Op het hele terrein, de camping en in de gebouwen is roken niet toegestaan. Dit mag alleen bij de 

slagboom in het prieel. 

• Op Zerofield laten wij geen honden toe. Wel is er een prima hondenopvang vlak bij de camping. 

• In overleg met de eigenaar of toezichthouder is een kampvuurtje op de bergjesweide toegestaan. 
Wel vooraf overleg. Zerofield levert hout tegen bijbetaling.  

• Onder de 16 jaar alleen stoken met toezicht van volwassenen.  

• Barbecue mag op en bij de vuurplaats.  

• Verkoop en diensten worden alleen door de eigenaar of diens helpers verzorgd. 

• Dieren voederen is niet toegestaan.   
 

Afval en hygiëne; ecologische zorg voor de omgeving: 

Bewaar uw eten altijd afgesloten en laat geen afval slingeren i.v.m. katten, muizen, mieren en ratten. 
 
De volgende afvalbakken staan binnen en buiten het sanitair gebouw voor uw gescheiden afval: 

• Papierbak 

• Glasbak 

• Compostbak met gele deksel: alleen groente- en fruit resten, GEEN dierlijk afval of verpakkingen  

• Restafvalcontainer(s), grijze deksel(s): Voor diversen, zoals vlees, vis e.a. dierlijke resten 

• De prullenbak in de afwasruimte is alleen voor cosmetisch afval.        

• Chemisch toilet: de stort buis hiervoor is buiten, rechts naast het sanitair gebouw. 
 

Wilt u eventuele groenteresten  (bijv. na de afwas) in de compostbak (met geel deksel) doen? 
 
Groot vuil achterlaten zoals kartonnen dozen, kapotte stoeltjes of tenten wordt niet getolereerd. Dit wordt 
aan u gefactureerd.  



Gebruiksvoorwaarden Ger/Yurt op Minicamping Zerofield 
 
Welkom in de Ger/Yurt op Zerofield. We wensen u een fijn verblijf.  
 
Wij doen onze best om de Yurt compleet op te leveren, ontbreekt er toch nog iets of is iets beschadigd bij 
aankomst? Geef dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk de eerste avond van uw verblijf aan ons door. (e-mail 
zerofield@zerofield.nl of sms 0641195285).  
 
De inrichting van de kitchenette bestaat uit het volgende voor 5 personen: 
- borden 
- messen 
- vorken 
- drinkglazen 
Verder zijn er o.a. aanwezig in de Yurt: 
- grote pan 
- kleine pan 
- kookgerei 
- afwasborstel 
- afwaszeep en handzeep 

- handdoek 
- thee- en werkdoek 
- houtkachel 
- staande lamp 

 
Buiten heeft u beschikking over een tafeltje met vijf stoelen of mede gebruik van de picknick tafel. 
 
Breekt of beschadigt er iets tijdens uw verblijf, wilt u dit dan melden en de kosten vergoeden?  
 

Denkt u aan: 
Roken alleen bij de slagboom in/bij het prieel is toegestaan. 
Versterkte muziek of radio is alleen hoorbaar binnen de Ger/Yurt. 
Ballen blijven in de auto. 
Akoestische muziek mag - in overleg – buiten. 
 
Voor Vertrek: 
We trachten voor de volgende bezoeker alles in orde te hebben, zoals ook voor u alles in orde was. 
Loopt u alles even na voor u vertrekt?  
 
Indien niet in orde, dan moeten wij de werk/schoonmaakkosten door berekenen: 
Wasbakken en fornuis schoon   € 7,50 
Koelbox schoon en droog   € 3,50 
Koelelementen terug in de vriezer  € 2,50 
Prullenbak geleegd, schoon en droog  € 5,- 
Kleed van de bank uitgeklopt   € 5,- 
Vloer geveegd en/of gezogen   € 6,50 
Matrasbeschermers schoon   € 6,50 
Extra dekens terug waar u ze haalde  € 5,- 
 
Hartelijk dank en graag tot ziens! Marianne en Wim 


