
Huishoudelijk reglement Hoeve Linnerveld 

Om uw verblijf en dat van anderen zo aangenaam mogelijk te maken hanteren wij de volgende 
afspraken:  

 Wij houden onze tenten en kampeerveld graag schoon. De meest noodzakelijke 
schoonmaakspullen zijn in de tent aanwezig. 

 Afval proberen we zo veel als mogelijk te scheiden. De afvalcontainers voor glas en restafval 
zijn aanwezig op het terrein 

 In de tenten mag niet gerookt worden. 
 De tenten kunnen niet afgesloten worden, zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de 

tent achterblijven. Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of 
diefstal. 

 Op het kampeerterrein zijn geen auto’s toegestaan, enkel bij aankomst en vertrek. De auto 
kan bij de ingang geparkeerd worden. Ondernemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal 
of schade aan uw auto, camper, caravan e.d. 

 Op de dag van vertrek is de uiterlijke uitchecktijd 10.00 uur. 
 Wij houden van dieren, maar deze vanwege hygiëne aspecten niet toegestaan in de tenten. 

Op ons kampeerterrein, huisdieren aangelijnd.  
 Na 22.00 uur willen graag rust op het kampeerveld, houd rekening met de andere gasten 
 Mocht iets defect zijn of mist u dingen, graag aan bij ons melden.  
 Gebruik van de wasmachine, per wasbeurt €. 3,-. Gelieve het aantal keren gebruik aan ons 

door te geven, zodat we dit achteraf met u verrekenen 

  

 

Onze contactgegevens: 
+31 (0)6 52 67 96 55 (Marcel Eijssen) 
+31 (0)6 41 13 24 05 (Jules Eijssen) 
+31 (0)6 41 89 48 86 (Philip Eijssen) 
 

 

 

 

 

Veiligheidsafspraken 

 In een noodsituatie bel 112, ons adres is Berkenallee 2a, 6977 PA Sint Odiliënberg 
 Bij brand verlaat de tent meteen en zoek een veilige plek, elke tent is voorzien van een 

brandmelder, blusdeken en een brandblusser 
 Bij slechte weersomstandigheden verlaat de tent of het kampeerterrein meteen en ga naar 

een veilig onderkomen. Raadpleeg hiervoor ook de weersites 


