CAMPING-VOORWAARDEN
1. Alle aanwijzingen van degenen die toezicht houden op het terrein, dienen onverwijld te
worden opgevolgd.
2. Woonwagens, schaftwagens en caravans of vergelijkbare zaken worden alleen toegelaten,
als vooraf een kampeerplaats is gereserveerd.
3. Op verzoek van de campingbeheerder dient u de deelnamebevestiging bij aankomst te
tonen. A.d.h.v. de bevestiging kan hij zien of u toegang heeft tot het kampeerterrein!
4. Bij aankomst ontvangt u polsbandje(s) (1 voor uzelf en maximaal 3 voor uw gasten) bij de
inschrijfbalie. Dit is uw persoonlijke toegangsbewijs tot het evenementen- en
kampeerterrein. Laat het daarom tijdens de dagen om de pols zitten.
5. Dit jaar kunnen campinggasten vanaf vrijdagmiddag 17 mei 2019, vanaf 13.00 uur
aanrijden.
6. De kampeerder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn c.q. haar
caravan- of tentgenoten c.q. bezoekers.
7. Stel uw gastheren niet teleur. Zorg daarom in alle opzichten voor een ordentelijk verloop
van het evenement.
8. Breng bij aankomst eerst uw spullen (caravan/tent/bagage) naar de plek en zet vervolgens
via de kortste weg uw auto op de daarvoor bestemde PARKEERPLAATS. Op het terrein
wordt STAPVOETS gereden. Pas na afloop van het evenement kunt u weer met de auto
het terrein op.
9. Tijdens de showdagen worden geen (motor)voertuigen tot het show- en kampeerterrein
toegelaten. In overleg met de organisatie kan in speciale gevallen dispensatie worden
verleend. Houd het terrein schoon (afval in de daarvoor bestemde containers/bakken)!
10. Tussen de kampeermiddelen mag niet worden gereden met tractoren of andere machines.
11. Alleen bevoegden mogen zich bij de kampeermiddelen ophouden. In een
kampeergelegenheid mogen slechts die personen overnachten die zijn opgegeven bij de
organisatie.
12. Het is niet toegestaan open vuur aan te leggen en geluidsoverlast te veroorzaken (houd de
nachtelijke uren in ere).
13. Vóór maandag 12.00 uur (na afloop van de show) dient u het terrein met uw materieel te
hebben verlaten (i.v.m. oplevering terrein). Laat uw plek net zo achter als toen u
gekomen bent! Neem zoveel mogelijk uw eigen afval mee naar huis!
14. Tijdens de opbouw- en afbreekdagen is het evenemententerrein überhaupt NIET
TOEGANKELIJK voor ONBEVOEGDEN en tevens van: vrijdag 21.00 tot zaterdag 7.00
uur, van zaterdag 18.00 uur tot zondag 9.00 uur en van zondag 21.00 uur tot maandag
8.00 uur.
15. Het is niet toegestaan honden los te laten lopen. Honden aangelijnd buiten het
evenemententerrein uitlaten (schepje en zakje meenemen om poep op te ruimen)!
16. De organisatie stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele schade, ongeval
of diefstal. In onvoorziene omstandigheden beslist de organisatie.
Bedankt voor uw medewerking! We wensen u een gezellig en ontspannen O.T.M.V.-weekend
toe.
De AVH-commissie.

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)

