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Specifieke informatie en reglement verhuurchalets. 

Lees voor meer informatie ook de huisregels 

 

We zijn blij dat u gekozen hebt voor een verblijf op onze Midicamping. We zullen er alles aan doen om het verblijf 

prettig te laten verlopen Helaas kan dit niet zonder een aantal opgestelde huisregels Midicamping van der Burgh. 

Omdat wij ons bij de Recron hebben aangesloten moeten we ook deze regels doorvoeren. U kunt ze ook vinden als 

meegestuurde pdf of op de site www.midicamping..nl bij de reglementen.. 

 

Aankomst- en/of vertrektijden bij het huren van een chalet: 

• Op de aankomst dag bent u vanaf 14.30 uur van harte welkom. Op de vertrekdag moet het chalet om 11:00 

uur weer vrij zijn.  

• Let op! De receptie is tussen 12:00 en 14:00 uur gesloten. 

Afvalverwerking: 
Wij verzoeken u vriendelijk om te helpen onze camping schoon en aantrekkelijk te houden, verwerk uw afval op de 

juiste manier en voorkom zwerfafval. 

• Batterijen bij de supermarkt  

• Chemisch toilet legen aan de zijkant bij het sanitair gebouw 

• Huisvuil in afgesloten zakken in de container bij de milieustraat. 

• Glas in de glasbak bij de milieustraat. 

• Groen afval bv groenten, fruit, oud brood en dergelijke bij de dieren brengen. 

• Grof vuil, grote hoeveelheden of grote stukken afval moeten ingeleverd worden bij de gemeentewerf van uw 

eigen woonplaats. Zet geen grof vuil naast de containers. 

• Papier en platgemaakt karton in de papiercontainer milieustraat. 

• PMD (plastic, metaal en drinkkarton) dichtgebonden zakken in de grote container nabij de milieustraat. 

Nieuwe zakken kunt u afhalen bij de receptie 

• PMD (plastic, metaal en drinkkarton) losse artikelen in de grijze kliko nabij de milieustraat. 

• Olie, vetten of chemische stoffen mogen nooit in het riool. 

• Iedere keer bij vertrek dient u uw chalet en de tuin volledig opgeruimd en netjes achter te laten, vrij van afval 

en losse voorwerpen  

Annuleren: 

• Kijk hiervoor naar het annuleringsreglement dat is meegestuurd met uw reserveringsbevestiging of op de 

campingwebsite www.midicamping.nl 

Badkamer: 

• Wastafel met mengkraan 

• Toilet 

• Douche 
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Betaling van het verhuurchalet: 

Bij een reservering voor februari mag het in 3 termijnen 

• 1e termijn 100 euro binnen3 weken na reserveren 

• 2e termijn (helft van het overgebleven bedrag) voor 1 april 

• 3e termijn (restant bedrag) 3 weken voor aankomstdatum 

Bij een reservering na februari mag het in 2 termijnen 

• 1e termijn bestaat uit de helft van het bedrag binnen 3 weken na reserveren 

• 2e termijn bestaat uit het restant bedrag drie weken voor aankomstdatum 

u kunt de reservering betalen via de bank. Gebruik dan ons rekeningnummer NL 20 RBRB 0706 5235 20 en vermeld 

dan uw naam en het reserverings/factuurnummer. 

Bezoekers: 

• Uw bezoek is welkom.  

• De bezoekers moeten hun auto parkeren op de buitenparkeerplaats. Zo staan zij nooit voor een dicht 

slagboom om 22.00 uur en houden ze de plaatsen vrij voor de kampeerders.  

• Zij mogen, nadat zij zich gemeld hebben bij de receptie, gratis het kampeerterrein op. 

• Overnachtende bezoekers moeten een nachtregistratieformulier invullen. U begrijpt hopelijk dat er max. 5 

personen in het chalet kunnen verblijven. 

Bijzettentje in de tuin van het verhuurchalet: 

• U mag 1 bijzettentje van max. 6 m2 gratis op uw plaats zetten.  

• Bij leegstand van meer dan 1 week moet het tentje opgeruimd worden. 

Huisdieren in het verhuurchalet: 

• Door ervaringen met allergieën bij andere huurders is uw huisdier en/of het huisdier van uw visite niet welkom 

in een verhuurchalet. 

Leefruimte: 

• Eethoek met stoelen 

• Kleine bank – tafeltje - kast 

• Televisie met KPN digitenne aansluiting 

Keuken:  

• Pannen – bestek - glazen – bekers – servies 

• Senseo koffiezetter - waterkoker 

• Schoonmaakemmer met schoonmaakmiddel - stofzuiger 

• 4 pits gasstel – afzuigkap 

• Het is mogelijk om een keukendoek, theedoek, vatendoek en afwasborstel te huren. 

• Magnetron 
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Roken in het verhuurchalet: 

• de chalets zijn rookvrij. 

• Het sanitair gebouw en de kantine zijn ook rookvrij. 

Schoonmaak in het verhuurchalet: 

• Maak altijd een melding bij de receptie indien u het chalet niet schoon aantreft. 

• Laten schoonmaken: 

u kunt de schoonmaak door ons laten doen. U moet dan wel zelf, het afval wegbrengen, de afwas doen en de 

vloer bezemschoon achterlaten. Eventueel gehuurd beddengoed samenvoegen in een kussensloop 

• Zelf schoonmaken: 

U maakt het chalet schoon zoals u het zelf wilt aantreffen. 

(afval wegbrengen en vuilnisbak reinigen, afwas doen en keuken reinigen, sanitair goed reinigen, kranen en 

spiegel opwrijven, stofzuigen, dweilen, inhoud van de kasten netjes en schoon neerzetten, senseo leeg 

maken, koelkast schoonmaken en laag zetten, dekbedden netjes opvouwen, eventueel gehuurd beddengoed 

samenvoegen in een kussensloop, muren en plafonds ontdoen van muggenvlekken.) 

Slaapkamers: 

• In het chalet zijn drie slaapkamers.  

1 persoons bed (0.90x200) met kussen en éénpersoons dekbed - legkast 

1 stapelbed (0.90x2.00) met twee kussens en twee éénpersoons dekbedden - legkast 

1 tweepersoonsbed (1.40x2.00) met twee kussens en een tweepersoons dekbed. - legkast 

• Het is mogelijk om bij de receptie een lakenpakket te huren.  

Tuin: 

• Tuinset of picknickset met losse stoelen 

• Schuurtje 

 


