Landgoed Overbetuwe
Camping Overbetuwe
Uilenburgsestraat 3
6666 LA HETEREN
Tel. (026) 474 22 33
www.landgoedoverbetuwe.nl
e-mail: info@campingoverbetuwe.nl

Tarieven algemeen Camping Overbetuwe 2021
Warme douche
Warm water afwasplaats
Wasmachine munt incl. waspod
Wasdroger munt
Bezoek per dagdeel p.p.
Bezoek hele dag p.p. (Vissen € 10,00)
Hond per nacht

€
€
€
€
€
€
€

0,50
0,20
6,00
3,00
2,00
4,00
4,00

Voor een fijn verblijf op de Camping Overbetuwe en ter informatie, waarbij rust,
ruimte en natuur onze bijzondere aandacht hebben, vragen wij uw aandacht voor
o.a. de volgende huisregels:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Uw hond mag voor de toegangsweg aangelijnd worden uitgelaten en is tijdens het
verblijf op de camping op uw staanplaats. Niet wandelen met de hond op het
kampeerterrein.
Nachtrust geldt vanaf 23.00 uur.
Wilt u genieten van uw eigen muziek overdag, dat kan, echter denk aan de buren.
Het huisvuil (na afvalscheiding) dient u in dichtgebonden grijze huisvuilzakken in te
leveren in de milieustraat naast de receptie. Glas, PMD (Plastic, Metaal en
Drinkpakken) in de containers bij de supermarkten deponeren. Papier graag apart
inleveren vanuit milieu oogpunt en verwerking; dit is alleen bestemd voor
dagrecreanten.
Het gebruik van een partytent is niet toegestaan.
Geen (was)lijnen aan de bomen bevestigen.
Het gebruik van de grote visvijver: de gevangen vis weer voorzichtig terugzetten.
Geen gebruik maken van een leefnet of iets dergelijks. In de grote vijver is het vissen
met twee hengels toegestaan. De vissen beperkt voeren.
Ons terrein is autovrij, na het uitladen (visspullen) de auto op de parkeerplaats zetten.
Bij de ingang van de receptie is een intercomsysteem aanwezig. Is de receptie
gesloten dan kunt u de intercom gebruiken, echter alleen voor dringende zaken die
niet tot het volgende openingstijdstip kunnen wachten.

Bij vertrek na 11.00 uur en bij aankomst voor 14.00 uur wordt een toeslag berekend
van € 10,00. Bij vertrek na 17.00 uur wordt het dagtarief berekend. Afwijking van de
aankomst- en vertrektijden dient direct kenbaar gemaakt te worden bij receptie.
Alle tarieven zijn per nacht en inclusief BTW, bij vooruitbetaling.
IBAN:NL03 RABO 0352 7383 67 t.n.v. Camping Overbetuwe
BIC:RABONL2U
KvK: 73644943
RECRON-voorwaarden en aanvullend huishoudelijk reglement van toepassing
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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