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Wij hopen op een plezierig verblijf bij Waleuk, daarvoor zijn ook regels nodig.

WALEUK HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Toegang gebeurt op eigen risico en op uw verantwoordelijkheid en kinderen blijven
daarbij ook ten allen tijden onder uw toezicht/begeleiding (van een volwassenen).
Ouders/verzorgers/begeleiders blijven altijd verantwoordelijk voor
(het gedrag van) hun/de kinderen.
Let op: het is hier een WATERRIJK-gebied o.a. sloten langs de (mais)percelen,
weiland met Midgetgolf en Boerderijdieren & Camping!
Heeft u/iemand een ALLERGIE meld dit ons en vraag naar de mogelijkheden!
De directie is niet aansprakelijk voor schade, letsel, vermissing of diefstal tijdens
het verblijf in of nabij Waleuk.
De directie kan u aansprakelijk stellen voor schade, vernieling en/of ongevallen of
andere calamiteiten op het terrein of daarbuiten, veroorzaakt door
de bezoeker(s)/huurder(s).
Het meenemen & nuttigen van eigen eten en/of drinken is op het gehele terrein
van Waleuk niet toegestaan.
Het personeel kan uw tas controleren wanneer nodig. Het personeel kan u vragen
om uw legitimatie, dit bent u onder andere verplicht bij de huur van de BBQsmoker, fiets- en kano (of verblijf op onze mini-camping).
Instructies van personeel moeten altijd worden opgevolgd. Waleuk behoudt zich
het recht voor om het terrein te sluiten en/of de huurovereenkomst te annuleren,
wanneer dat nodig is.
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Vervolg WALEUK HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Waleuk heeft naast dit Huishoudelijk Reglement ook voor BBQ-smoker, Kano- &
Fietsverhuur, ons Maisdoolhof, Airtrampoline, Midgetgolfbaan (huur)reglementen & overeenkomsten opgesteld; u bent verplicht voordat u bij ons ‘n BBQ- smoker,
Kano en/of Fiets huurt, ‘n bezoek brengt aan ons Maisdoolhof of gebruik maakt van
de Midgetgolfbaan of air-trampoline van de inhoud op de hoogte te zijn. Als
maisdoolhof nog in ontwikkeling/niet open is, niet betreden!
De directie is bevoegd om de prijzen aan te passen.
Honden of andere huisdieren zijn helaas niet toegestaan
Campingterrein is alleen bestemd voor kampeerders, dus niet voor dag-gasten!
Geen speakers of andere overlast. Geen vuur, niet roken ! Ook niet toegestaan op de
kano-, fiets- en wandelroutes gezien (brandgevaar) de natuur en de aanwezige
dieren aldaar !
Geen groepen bij elkaar ivm Corona-regels, m.a.w. 1 volwassene (en kinderen onder
de 12 jaar) mag 1 ander huishouden op 1 kampeerplaats bezoeken. Mondkapjesplicht geldt in openbare ruimtes !
Mocht u (over)last ervaren of heeft u tips en/of vragen meld dit s.v.p.
dan zoeken we samen naar een mogelijke oplossing.

Beleef & Geniet BUITEN Heerlijk van WALEUK!
ANDERE WALEUK AFSPRAKEN:
De speeltoestellen of -elementen zijn voor kinderen t/m 12 jaar
Wees zuinig op onze/andermans spullen
Samen lossen we problemen op
Wij gaan leuk met elkaar om
Wij zijn beleefd naar elkaar
Heb respect voor plant & dier (de natuur) en elkaar
Wij houden het schoon en netjes
Ruzietjes praten we uit
Wij wachten op onze beurt
Waleuk Huishoudelijk Reglement pagina 2-2 © 2021

