
Huisregels boerderijcamping Schrouff 

 

Om uw verblijf en dat van anderen zo plezierig mogelijk te maken, hanteren we tijdens 

uw verblijf onderstaande huisregels: 

 

 Aankomst: vanaf 13.30 uur; 
 Vertrek: voor 12.00 uur; 
 Afrekenen: graag de avond voor vertrek om 18.30 bij de receptie;  
 Bezoekers: altijd even (laten) aanmelden bij de receptie; 
 Auto’s: mogen alleen bij aankomst en vertrek op de camping komen; 
 Parkeren: graag op de parkeerplaats; 
 Grondzeil: het is enkel toegestaan om een grondzeil neer te leggen, waar het gras 

doorheen kan groeien. (luchtdoorlatend) Geen plastic zeil, in verband met het 
behoud van de grasmat; ook geen zwart worteldoek, dat laat helaas ook geen 
lucht door, waardoor het gras niet kan ademen onder zo een doek;  

 Honden: dienen te alle tijden aangelijnd te zijn, we vragen u uw hond buiten de 

camping uit te laten en de uitwerpselen netjes op te ruimen; we hebben een 

hondentoilet waar iedereen gebruik van mag maken; 

 Chemisch toilet: het chemisch toilet dient geledigd te worden in de daarvoor 

bestemde uitstortbak en absoluut niet in de toiletten; 

 Stortput campers: u kunt het vuil water lozen in onze stortput, aub niet op de 

kampeerplek zelf; 

 Geluid en/of muziek maken: is zachtjes toegestaan, houdt rekening met elkaar; 

 Afval: kunt u in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren; 

 Toiletgebouw: we verwachten van iedere gast dat hij/zij het toiletgebouw 

schoon achterlaat na gebruik, huisdieren zijn niet toegestaan in het 

toiletgebouw; 

 Fietsen: dienen op uw campingplek gestald te worden; 

 Tussen 22:00 en 7:30 is er stilte op het terrein; 

 

Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel en 
vermissing van persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens het 
verblijf op de camping. 

Wij wensen u een heel prettig verblijf en vragen u het te melden als er iets niet naar uw 
zin is, zodat wij het kunnen verhelpen. 

Familie Schrouff-Jacobs 


