Reglement overnachting

Evenals voorgaande jaren zullen deelnemers aan het Agrarisch Verleden Herleeft weer
kunnen overnachten op het evenemententerrein. Nogmaals willen wij iedereen er op wijzen
dat de regels niet door het bestuur uitgevonden zijn maar dat ze door de overheid zijn
vastgesteld voor uw aller veiligheid en welbehagen. Hieronder volgen de kampeerinstructies.
1. Bij binnenkomst dient u zich direct te melden bij de inschrijfbalie.
2. De overnachtingsplaats zal u in samenspraak met de campingbeheerder worden
toegewezen.
3. Alleen aangemelde deelnemers aan het Agrarisch Verleden Herleeft hebben met hun
aangemelde gasten toegang tot de camping.
4. Maximaal 4 vooraf aangemelde personen (inclusief de deelnemer) per kampeerplaats
hebben het recht om op de camping te verblijven.
5. Er zal voor maximaal 4 personen een polsbandje worden uitgereikt welke u tijdens het
verblijf op het terrein dient te dragen. Zorg daarom dat ze meteen worden omgedaan.
6. Het polsbandje is zowel uw overnachtingsbewijs voor de camping als uw bewijs van
toegang tot het evenemententerrein tijdens de dagen.
7. Wanneer u zich aan het deelnemersreglement en de campingvoorwaarden kunt
conformeren, dan kunt u zich inschrijven voor de overnachting. Vul de gegevens van u en uw
medekampeerders compleet in op het aanmeldformulier.
8. Het kampeergeld bedraagt € 25,- per campingplaats van vrijdag 13.00 uur tot maandag
12.00 uur en geldt voor max.4 personen (inclusief de deelnemer). Op elke campingplaats
mag één caravan, of één tent, of één wagen staan en verder niets. Het bedrag van al uw
reserveringen dient u binnen 24 uur na digitale aanmelding via de iDEAL-link te betalen.
9. Dit jaar kunnen de campinggasten vanaf vrijdag 17 mei 2019, 13.00 uur aanrijden.
Indien u op zaterdagochtend komt wordt u vóór 9.00 uur met uw caravan op het terrein
verwacht.
10. Na het stallen van uw verblijf dient u uw auto van het evenemententerrein te
verwijderen en op de parkeerplaats te plaatsen.
11. Het overnachtingsterrein dient maandag om 12.00 uur ontruimd te zijn. U dient zoveel
mogelijk uw eigen afval mee terug naar huis te nemen!!!.

Verblijfadres: Vleesboerderij Garritsen, Wolfsstraat 5, 7227 DP Toldijk
Contact campingbeheer: Wim van den Borne 06-42667963 of Tonnie Klutman 06-57673015 (Alleen bij dringende zaken)

Let op:
* Een aanmelding voor een kampeerplaats die te laat wordt ingediend/betaald kan niet
worden gehonoreerd. Alle reglementen worden zijn te lezen/te printen op de AVH-INFO
pagina op onze website www.otmv-gelderland.nl. Vooral even lezen!
* Om problemen te voorkomen raden we mensen (niet-deelnemers), die formeel geen
kampeerplaats kunnen reserveren en die toch in de buurt van het evenement willen
kamperen, aan om tijdig via een naburige camping een plekje te reserveren.
* Bij eventuele calamiteiten: wanneer u onverhoopt vervoer nodig heeft i.v.m. ziekte,
plotseling naar huis moet e.d. kunt u bij de eigenaar van Vleesboerderij Garritsen of de
organisatie van het AVH informatie krijgen over taxicentrales en eventueel ziekenvervoer.
Uiteraard blijft u altijd zelf verantwoordelijk voor het welzijn van u en uw
medekampeerders.
* Betaal maar voor één aanmelding, dus niet voor meerdere aanmeldingen (bv van andere
deelnemers) tegelijk. Dit om het de organisatie bij het checken van de betalingen en het
aanmelden wat gemakkelijker te maken.
* Betaling voor meerdere plaatsen tegelijk zal niet worden geaccepteerd. Het betaalde
bedrag zal in dergelijke gevallen worden teruggestort.
* De polsbandjes worden u bij aankomst bij de inschrijfbalie uitgereikt.
Reglement woonwagens
1. De woonwagens dienen minimaal 5 meter van elkaar te staan.
2. Zorg dat uw woonwagen aan alle veiligheidseisen voldoet bijvoorbeeld uw gasslang mag
niet ouder zijn dan 2 jaar (Jaartal staat met zwarte letters op de slang).
3. Gezien de strenge regels van de overheid en de controle hierop vragen wij u vriendelijk
om aan alle voorschriften te voldoen.
4. Het kamperen met losse tenten tussen of achter de woonwagens zal niet worden
toegestaan; hierop zal worden toegezien.
5. Dit jaar kunt u als campinggasten op vrijdag van 13.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur
aanrijden. Aankomst op de camping is ook mogelijk op zaterdagochtend tot uiterlijk 9.00
uur. Vertrek na afloop van het evenement uiterlijk maandag om 12.00 uur.
6. U kunt gebruik maken van de sanitaire voorzieningen op het evenemententerrein. U kunt
het aantal medekampeerders opgeven op het digitale aanmeldformulier, max.4 per eenheid.
7. Tevens vragen we u om duidelijk (toelichting overige activiteiten) aan te geven dat het
om een historische woonwagen gaat zodat er bij het bepalen van het aantal reserveringen
geen misverstanden ontstaan en de woonwagens bij elkaar kunnen worden geplaatst.
8. Onder historische woonwagens wordt in dit verband verstaan: Salonwagens welke in het
verleden door kermisexploitanten en circussen werden gebruikt. Dus geen verbouwde
schaftwagens!
Bedankt voor uw medewerking! We wensen u een gezellig en ontspannen O.T.M.V.-weekend
toe.
De AVH-commissie.
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