Wegwijs op Camping Diever

Geachte Gast,
Welkom op Camping Diever; natuurlijk kamperen in een bosrijke omgeving!
Onze gezellige camping ligt midden in de prachtige bossen van Diever. Bij ons kunt u terecht als u wilt
kamperen in de natuur. U bent van harte welkom tussen 28 maart en 30 september 2016 Alle kampeerplaatsen
liggen in het bos en bieden genoeg rust, privacy en ook zon!
In deze gids vind u allerlei informatie over onze camping.
Mocht u nog vragen of suggesties hebben, kunt u altijd bij ons terecht.
Kijkt u ook eens op onze website of volg ons op Facebook. Zo blijft u ook tijdens uw
vakantie op de hoogte van alle nieuwtjes op de camping en in de omgeving van Diever.
Wij wensen u veel kampeerplezier,
Hans en Marjan Ike

Openingstijden receptie:
9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.
In het hoogseizoen ook van 8.30 uur tot 17.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

Het douchepasje
Bij aankomst krijgt u een pasje aangeboden (borg € 10,-). Hiermee kunt u gebruik maken van:
- warm water en douches. (per douchebeurt ongeveer € 0,50) (incl. bij kortingskaarten).
- wasmachines en drogers. (wassen: € 4,-, drogen: € 1,90)
Plaats het pasje in de houder onder de douche of bij de afwasplaats. Draai de kraan open. Bent u klaar, neem
het pasje uit de houder, anders blijft het afschrijven doorgaan!
Uitleg over het gebruik ervan is ter plaatse aanwezig, maar u kunt het ook aan ons vragen!
Opwaarderen kan bij de receptie, maar ook bij het apparaat bij het toiletgebouw nr. 2.
Afwasmachines
Een unieke service op onze camping. Bij aankomst krijgt u 1 muntje per dag gratis aangeboden voor het
gebruik van deze fantastische machines. In 5 minuten uw vaat klaar! Mocht u meer nodig hebben dan kosten
ze €1,50 per stuk.
Camperclean: legen van uw chemisch toilet zonder vieze handen en nare luchtjes.
In tien minuten is uw chemisch toilet weer schoon en gevuld met de juiste hoeveelheid
toiletvloeistof. De kosten hiervan zijn €2,- . (Naast de camperverzorgingsplaats).
Wifi
Voor het gebruik van het wifi netwerk kunt u bij de receptie een code kopen.
TV kijken
U kunt op onze camping TV kijken met de digitenne van KPN. Deze is te huur bij de receptie.
Elektra
Uw plaats beschikt over 10 A (= 2200 Watt) met euro aansluiting. Bij korte verblijven is dit inbegrepen. Bij
langere arrangementen is een verbruik tot 50KwH per maand inbegrepen. Let op: apparaten die stroom
vreten: een ingebouwde koelkast, kacheltje, espresso apparaat of andere verwarmingsapparaten. Storingen
melden bij de receptie. Wij proberen dit zo snel
mogelijk op te lossen tussen 9.00 en 22.00 uur.
Privé sanitair
Een beperkt aantal plaatsen heeft beschikking over privé sanitair: douche, toilet en wastafel
direct naast uw caravan. Voor het gebruik ervan is borg verschuldigd van € 20,-. Deze krijgt u terug, als het
sanitair helemaal schoon en netjes is achtergelaten. Wanneer wij het voor u schoon moeten maken, wordt er
een tarief gerekend van € 10,- per kwartier.
Recreatieruimte
Onze recreatieruimte is open tot 23.00 uur. U kunt er TV kijken, en boeken lenen (gratis). Ook kunt u allerlei
folders van de omgeving meenemen.
Recreatieteam.
Het ‘heuveltje van zand’ is er voor de allerkleinsten, Hans leest voor om 19.00 uur.
Het programma van het recreatieteam (alleen in het hoogseizoen) ligt op de balie bij de receptie en hangt op
de prikborden bij de toiletgebouwen en de recreatieruimte.

Blokhutten
Bij aankomst, na 14.00 uur, krijgt u de sleutel mee met een douchepasje. Er wordt een borg gevraagd van € 20,. Deze krijgt u terug als u de sleutel inlevert en de hut netjes en zonder
gebreken achterlaat. Het douche tegoed hoort bij de overnachting. Is het op, dan kunt u weer opwaarderen bij
de receptie. Het gebruik van de wasmachine en droger is niet bij de
overnachtingen inbegrepen.
Ontdekt u gebreken, dan graag bij aankomst melden, dan kunnen wij dit gelijk
oplossen / herstellen. Er is een beperkt inventaris aanwezig.
Maar u kunt altijd bij ons terecht, mocht u nog wat nodig hebben. Heeft u het linnengoed vergeten? Bij ons
kunt u onderlakens en slopen huren à € 2,50 per bed. Heeft u uw slaapzak of dekbed vergeten, ook dan kunnen
wij u helpen. Vraag er gerust naar bij de receptie.
Vergeet niet uw sleutel in te leveren bij vertrek.
Receptie, winkeltje: Hier kunt u terecht voor de volgende zaken:

 verse broodjes (graag bestellen)
 kranten
 kampeerartikelen, batterijen e.d.
 ijsjes!
 verhuur van Digitenne
 Wifi gebruik
 kranten, ansichtkaarten
 Invriezen en lenen van koelelementen

 pizza’s
 kopje koffie €0,50
 fietsverhuur
 skelterverhuur
 fietsroutes en wandelkaarten
 kranten, ansichtkaarten
 gasflessen en gasartikelen
 ‘vergeten boodschapjes’

 post. Verwacht u post? Vraagt er naar bij de balie. Wilt u post versturen, dan
kunnen wij het meegeven aan de postbode, of u neemt het mee naar de Coop
supermarkt, daar staat de postbus.
Een paar huishoudelijke regels:
Huisdieren
Zijn welkom, maar dienen altijd aangelijnd te zijn. U laat de hond uit buiten het terrein.
Ongelukjes graag direct opruimen. Ook het zandpad naast de camping hoort bij het gebied waar u de
ongelukjes netjes hoort op te ruimen. Klachten graag melden bij de receptie.
Toiletgebouwen
Probeer deze netjes achter laten. Ongelukjes en mankementen graag melden bij de receptie, of het
schoonmaakpersoneel. Verloren spullen worden bij de receptie ingeleverd of bij
toiletgebouwen opgeslagen (vraag dan Hans).
Op de Plaats
Plaats uw tent of caravan zodanig, dat uw buurman er geen last van heeft.
Gebruik uw radio en tv zo, dat uw buren er geen overlast van hebben. Houd rekening met elkaar. Van 22.00 tot
8.00 uur geldt de nachtrust. Bedenk daarbij dat uw gezellige onderonsje al gauw luid te horen is in het stille
bos.

Barbecueën is toegestaan, mits er geen algeheel stookverbod van toepassing is. Open vuur is ten allen tijde
verboden.
Afval
Huisvuil kunt u opruimen in de stortplaatsen tegenover recreatieruimte, papier, glas, plastic en restafval graag
scheiden. Lege batterijen kunt u kwijt bij de receptie.
Auto
Onze camping is volledig autovrij. U kunt uw auto parkeren op het Parkeerterrein bij de ingang, of langs het
zandpad de Haarweg. Voor het veld ‘geel’ kunt u langs de weg de ‘Hezenes’ bij de achteringang van de
camping parkeren. Wij willen u namelijk optimaal laten genieten van de rust. Ook vinden wij de veiligheid van
uw kinderen uiteraard erg belangrijk! Wanneer u slecht ter been bent, bedenken wij graag samen met u een
gepaste oplossing.
Bezoek
Als kampeerder bent u verantwoordelijk voor uw bezoek. Het tarief is € 1,50 p.p. Ook uw bezoek parkeert de
auto op parkeerplaats.
Toegang van de camping.
De ingang van de camping is van 22.00 uur tot 8.00 uur afgesloten d.m.v. een ketting. Het is dan ook niet
toegestaan om gedurende deze nachtrust gemotoriseerd op de camping rond te rijden. In geval van nood kunt
u de ketting altijd zelf openen.
Teken in het bos
Helaas komen er in het bos teken voor. Het is raadzaam op de paden te blijven als u gaat
wandelen en om ‘s avonds te controleren of u een ongewenste meelifter heeft. Mocht u er toch eentje
hebben, dan kunt u deze met een tekenpen verwijderen. Voor meer informatie kunt u in het folderrek in de
recreatieruimte een folder vinden.
Eerste hulp
Wij zijn dag en nacht bereikbaar voor noodgevallen.
Indien u 112 belt waarschuw ons dan ook...
… Bel receptie 0521-591644
Voor EHBO kunt u terecht bij de receptie.
Belangrijke telefoonnummers:
Alarmnummer: 112 (laat ons even weten dat u heeft gebeld).
Huisarts, dr. Dinkla, Raadhuislaan 4 (naast gemeentehuis) 0521-592575
Spoedlijn:
0521-590466
Apotheek: is bij de huisarts.
0521-594729
Tandartsenpraktijk Diever:
0521-592890
Dierenarts: Glas, Ten Darperweg 3 Diever
0521-591378
Politie landelijk nummer:
0900-8844

0900-8844

