
Hondenreglement.

Beste hondeneigenaar,

Onze camping heeft gasten die een hond bij zich hebben en gasten die zonder hond op de
camping verblijven.
Het is de bedoeling dat beide groepen geen hinder van elkaar hebben.
Hiertoe dient dit reglement.

Het uitlaten van uw hond(en) dient altijd buiten de camping te gebeuren,
dus niet op de camping.

U dient te allen tijde een opruimmiddel bij u te hebben.

Bij een ongelukje op het terrein, verzoeken wij u om de uitwerpselen van uw hond direct op
te ruimen.
Gooi deze in de grote rest afvalcontainer bij wasgelegenheid I en niet in de kleinere
afvalbakken verspreidt over het terrein. Dit i.v.m. stankoverlast.

Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend ook buiten de camping de hondenpoep op te
ruimen en te zorgen dat uw hond geen overlast bezorgt bij de bewoners van de Heimolen.

Zakjes zijn gratis verkrijgbaar bij de ingang van de camping. (groene zakjesautomaat)

Uw hond dient te allen tijde aangelijnd te zijn, dus ook op de standplaats. Het is niet
toegestaan om hekwerk/afrastering te plaatsen.

Op onze camping zijn max. 2 honden toegestaan per standplaats.

Voor dagbezoekers en tijdelijk oppassen van een hond waar u geen eigenaar van bent,
zijn honden niet toegestaan.



Rules for dogs

Dear dog owner,

Our campsite has guests who have a dog and guests who stay on the campsite without a dog .
The intention is that both groups do not disturb each other.
These regulations serve this purpose.

Walking your dog (s) should always be done outside the campsite, not on the campsite.

You must have a cleaning agent with you at all times.

In case of an accident on the site, we ask you to clean up your dog's excrement immediately .
Throw these in the large residual waste container at washing facility I and not in the smaller
waste bins scattered around the site. This due to odor nuisance.

We kindly but urgently ask you to clean up the dog poo outside the camping site and to ensure that your 
dog does not cause any inconvenience to the residents of the Heimolen.

Bags are available free of charge at the entrance of the campsite. (green bag machine)

Your dog must be on a leash at all times, including on the pitch. It is not allowed to install fencing.

A maximum of 2 dogs are allowed per pitch on our campsite.

Dogs are not allowed for day visitors and temporarily babysitting a dog that you do not own


