
 

REGLEMENT 
 

Dit reglement is te lezen op het terrein van ‘Samen bij Lafey” en op de website van 
www.parksamen.nl.  

- Het betreden van ons terrein betekent het volledig accepteren en respecteren 
van dit reglement. Het personeel is bevoegd om ervoor te zorgen dat het 
reglement in acht wordt genomen en eventuele overtredingen te signaleren. 

- Om organisatorische reden beslist de directie welke accommodatie toegewezen 
wordt. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief van plaats te wisselen. 

- Onaangekondigde personen, dus personen die zonder toestemming van de directie, 
op het terrein van ‘samen bij Lafey’ worden aangetroffen worden verwijderd. 

- De directie behoudt zich het recht om een gast van het terrein te verwijderen, als het 
reglement niet in acht is genomen of het gedrag de rust en vrede op het terrein 
verstoord en zo de belangen van het terrein van ‘Samen bij Lafey’ niet behartigd 
worden. De directie heeft recht op schadevergoeding voor de eventuele 
aangebrachte schade, zonder teruggave van eventuele aanbetalingen. 

- De accommodatie is voorzien van divers keukengerei, dekbedden en kussens, 
Interieur, schoonmaakdoeken, prullenbak, koffiezetapparaat, waterkoker, koelkast 
enz. Het inventaris en het interieur dienen met zorg te worden gebruikt; aangerichte 
schade, kapotte of ontbrekende artikelen zal in rekening worden gebracht. 

- Gasten dienen hun afval te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken die op 
het terrein aanwezig zijn. 

- Het benutten van faciliteiten en toestellen op het terrein is op risico van de gebruiker. 
- De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen 

die niet uit voorzorg in bewaring zijn gegeven aan de directie, als ook niet voor 
incidenten, diefstal of schade veroorzaakt door derden, door overmacht of natuurlijke 
calamiteiten. 

- Eventuele tijdelijke storingen van de diensten op de camping, om technische redenen 
of door overmacht, verplichten de directie niet tot schadevergoeding of welke 
geldvergoeding dan ook. 

- Gasten dienen ervoor te zorgen dat de accommodatie netjes opgeleverd wordt. 
- Het beddengoed dient afgehaald te worden en in de daarvoor bestemde zak te 

stoppen, op de dag van vertrek. 

Het is niet toegestaan om: 

- te roken in de safaritenten, hottub, sauna, de sanitaire voorzieningen en de openbare     
gebouwen die op het terrein aanwezig zijn. 

- planten en bomen op de camping te beschadigen. 
- brandende kaarsen of open vuur onbeheerd achter te laten. 
- gaten of geulen te graven. 
- water te verspillen. 
- huisdieren mee te nemen.  

 

 

 


