REGLEMENT VOOR TOERISTISCHE KAMPEERDERS

Hartelijk Welkom!
In dit Reglement staat alle belangrijke informatie voor u als Recreant. Alles wat niet geregeld is in dit reglement,
verzoeken wij u vooraf met de directie te bespreken en om toestemming te vragen.

Familie Marzolla & Medewerkers wensen u een heel prettig verblijf!

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:
Alarmnummer
112
Politie
0900-8844

NOODGEVAL?
Gebruik Servicebel naast de ingangsdeur van de receptie of bel naar 0475 481458
_______________________________________________________________________________________
Dokters in Echt: Let op: u dient ter plaatse af te rekenen!
Huisartsenpraktijk ‘t Thaal
Dr. Verijdt:
Dr. de Breet/dr.de Breet-Coumans
Dr. Schoonbrood de Bruijn:

0475-481264
0475-486464
0475-481332
0475-481231

spoedlijn 0475-486864
spoedlijn 0475-410824
spoedlijn 0475-488545
spoedlijn 0475-468018

Thaalpad 21
Schilbergerstraat 29
Nieuwe Markt 4
Nieuwe Markt 2a

Huisartsenpost Roermond:

0475-77177

Laurentius Ziekenhuis

Nassaustraat 79

088-4597777

Zuyderland Medisch Centrum Dr. H. van der Hoffplein 1

Apotheek Schijns in Echt:
Apotheek Smits in Echt:

0475-485072
0475-416666

Nieuwe Markt 2
Bosstraat 22

Tandartspraktijk in Echt:

0475 481547

Ridderlaan 7

Weekenden en ’s avonds na 17.00u

Huisartsenpost Sittard:
Weekenden en ’s avonds na 17.00u

Dierenkliniek Hoogveld in Echt:
0475 485151
Hoogveldsweg 34
________________________________________________________________________________________

UITCHECKEN TUSSEN 10.00 – 11.30 UUR.

Marisheem, Chalet & CaravanPark
Brugweg 89 6102 RD ECHT
0475 481458
info@marisheem.nl www.marisheem.nl

Eerder tijdstip alléén mogelijk bij melding 1 dag van te voren!

HONDEN:
* Op de velden S & T zijn max. 2 honden toegestaan.
* Max. 2 honden per plaats € 3,00 per hond per nacht
* Honden dienen altijd aangelijnd te zijn en buiten het park uitgelaten te worden.
* Noodgevallen a.u.b. altijd direct d.m.v. hondenzakjes opruimen.
* Honden zijn niet toegestaan: in de Brink, op het sportveld, in, bij of rondom het zwembad, in de sanitairgebouwen, in de speeltuin, of op het terras tijdens een terrasfeest.
* Honden van visite (max. 2) zijn toegestaan á € 1,50 per dag per hond
* Honden moeten ‘s nachts in caravan. Zorg voor zo weinig mogelijk overlast (bijv. blaffen).
* Zgn. “vechthonden” zijn niet toegestaan. Bij twijfel (kruisingen) moet aangetoond worden, dat de hond
vriendelijk is.
* Gasten die zien dat u in overtreding bent, mogen u hierop zelf aanspreken en een melding maken.

VISITE:
* Uw perceelhuur is niet incl. uw visite! Informeer uw visite van te voren dat ze zich ALTIJD dienen te melden
bij de receptie en de Entreekosten á € 2,50 p.p dienen te betalen.
* Marisheem verkoopt het product “recreatie/vrije tijd”. Daarom moet iedereen die zich op het terrein
bevindt, bij de receptie de entreekosten voldoen (ongeacht voor hoe lang, al is het “alléén” maar voor een
kopje koffie, iets brengen of voor een babbeltje).
* Blijft uw visite slapen? A.u.b. deze als logé bij receptie aanmelden en overnachtingkosten voldoen.
* Uw visite dient de entreekaartjes en/of logeerbewijzen te bewaren, zodat ze deze bij controle altijd kunnen
tonen.
* U als huurder bent verantwoordelijk, dat ook uw visite de gedragsregels in acht neemt en deze naleeft.

ZWEMBAD:
* Het zwembad is vanaf 30 april geopend, mits de weersomstandigheden het toelaten. De openingstijden
hangen op het hek. Dit is afhankelijk van weer en watertemperatuur. Tijdens onderhoud en schoonmaakbeurt
is het zwembad gesloten.
* I.v.m. de veiligheid is het verboden om op de glijbaan te lopen, erop te gaan staan, op de buik eraf te glijden
of zelfs met luchtbedden, surfboards e.d. eraf te glijden! Er mag alléén maar zittend of liggend op de rug
gegleden worden.
* Het zwembad is slechts 1,30 m diep! Duiken is daarom absoluut verboden.
* Kinderen zonder zwemdiploma hebben alleen met zwemvleugels- / bandjes én onder begeleiding van een
volwassene toegang tot het grote bad. Er is géén toezicht! Houd dus zelf uw kinderen in de gaten!
* Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
* Honden zijn niet toegestaan bij, in of rondom het zwembad cq. kinderbad!
* Het is niet toegestaan met luchtbedden, harde ballen of andere drijfmiddelen in het water te spelen.
* Het is niet toegestaan om parasols en/of haringen in de grasmat vast te zetten!
* Gebruik voor klein afval de geplaatste vuilnisbakken. Glas en/of glaswerk is niet toegestaan.
* Een bezoek aan het zwembad geschiedt geheel op eigen risico.
* De directie aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding of beschadiging aan
eigendommen van bezoekers van het zwembad.
* Houd rekening met kleine kinderen en andere gasten!

Het niet naleven van bovenstaande regels kan sancties tot gevolg hebben.

Aansprakelijkheid: Aanvaart directie niet bij diefstal/ beschadiging van eigendom van gasten of hun visite.
Alleen kamperende jongeren: Onder 21 jaar zijn niet welkom! Ook niet wanneer ze alleen in caravan van hun ouders
verblijven. De ouders dienen zelf aanwezig te zijn en dragen t.a.t de volledige verantwoording voor hun kinderen.
Barbecue: Alleen met een originele barbecue en altijd een emmer water bij de hand. Denk aan veiligheid! Vuurkorven
en/of open vuur is absoluut verboden.
Calamiteiten: in overleg met brandweer en gemeente is een calamiteitenplan gemaakt. Dit ligt ter inzage bij de
receptie. In geval van calamiteit dient de brink als noodopvang.
Afval: bij het zwembad is de milieustraat voor glas-, papier- en restafval. In de maanden mei t/m aug. staan er extra
afvalcontainers verspreid over de camping. Dit is alleen bestemd voor restafval.
Annuleren: in geval van een annulering gelden Recron Voorwaarden en dient u zich te beroepen op uw
annuleringsverzekering. Marisheem betaalt in geen enkel geval terug!
C.A.I.: elke plaats is voorzien van Centrale Antenne Inrichting voor radio en TV-ontvangst.
Chemisch toilet: hiervoor zijn stortplaatsen in de directe buurt van elk sanitair gebouw. Het is niet toegestaan deze
ergens anders in te ledigen. Campers kunnen hun tank ledigen in speciale inrichting met stromend water bij de
milieustraat naast het zwembad. Sleutel voor stortput en kraan is verkrijgbaar bij de receptie.
Dagrecreatie: Is NIET mogelijk op Marisheem!
Extra tent: Eén bijzettent (tot ca. 4m2) is toegestaan. Voor een 2de dient u extra te betalen bij de receptie.
Elektriciteit: Veld D - 6 Amp. (1320 Watt) en Veld S & T 10 Amp. (2200 Watt). De plaatsen zijn allemaal voorzien van
CEE stopcontacten (Eurostekker).
Bij overbelasting valt de aardlekschakelaar uit. Meld dit direct bij de receptie, het wordt z.s.m. verholpen.
Gasflessen: zijn om te ruilen / verkrijgbaar bij de receptie.
Horeca: Bar en friture van Marisheem bevinden zich in ‘de Brink’. Openingstijden staan vermeld op de deur of op
www.marisheem.nl. In het laagseizoen is de horeca beperkt geopend en in de zomer regelmatig.
Huisdieren: Voor andere huisdieren dient u ontheffing te vragen.
Kortingskaarten: Alleen geldig op direct vertoon bij aankomst en bij vermelding vooraf i.g.v. reservering.
Nachtrust: Na 23.00 uur rekenen wij op rust op het park!
M.u.v. de door Marisheem georganiseerde activiteiten. Tijdens Hemelvaart/Pinksteren/Zomer worden er div.
Avondactiviteiten in de Horeca georganiseerd. Bv. Minidisco, Disco 14+, Karaoke, Live Muziek, Playbackshow, Bingo
e.d. Dit kan evt. geluidsoverlast veroorzaken.
Overlast: Gedraag u zo dat buren/medegasten geen last van u, uw gezin/visite en eventueel hond hebben.

Partytent: Is toegestaan, mits deze niet aan alle zijden gesloten is en zonder vlonder. Nooit bevestigen aan onze
groenvoorzieningen en houdt 1 meter afstand tot de beplanting i.v.m. snoeiwerkzaamheden.
Parkeren: Nooit op lege plaatsen of hoofdwegen! Uw auto dient op uw eigen plaats te worden geparkeerd of op de
parkeerplaats bij de receptie. Dit is op eigen risico en er is geen toezicht.
Plaatsaanduiding: Witte betontegels in het gras bakenen de plaats af. De aansluitpaal van elektra en CAI met daarop
het plaatsnummer, is tevens het midden van de plaats.
De caravan/ camper dient 1m uit de beplanting en tussen de 2 witte tegels geplaatst te worden en met de rug naar het
stroompaaltje!
Regels: Niet naleven kan onmiddellijke verwijdering tot gevolg hebben. Deel deze regels ook aan uw kinderen en
visite mee. Ook voor hen draagt u de verantwoordelijkheid.
Sanctie: Indien u één van onze regels niet naleeft, geven wij u een waarschuwing. Als u daar geen gehoor aan geeft,
kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dit geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons
terrein ontzeggen.
Sanitair: Schoon sanitair wil iedereen! De schoonmakers doen er alles aan om het voor de gasten zo netjes mogelijk
te maken. Wilt u het s.v.p. zelf ook netjes houden. Attendeer uw kinderen erop, dat de sanitair gebouwen géén
speelplekken zijn!
Schade: Directie heeft het recht u aansprakelijk te stellen voor toegebrachte schade.
Slagboom: Het terrein is afgesloten met slagbomen. Hiervoor ontvangt u bij aankomst een slagboomsleutel tegen
€ 20,- borg. Dit dient direct bij aankomst contant betaald te worden. In- en uitrijden mogelijk tussen 07.00 –
23.00 uur! U krijgt slechts 1 sleutel per plaats!
Sporten: Is alléén toegestaan op het grote groene sportveld. Dus niet tussen de caravans, op lege plaatsen, op de
wegen bij de chalets en op de ligweide rond het zwembad. Houdt het terrein en de gebouwen schoon en beschadig
niets.
Gemeentelijke heffing: Deze betaalt u als u overnacht in een gemeente waar u niet staat ingeschreven. Marisheem
dient deze voor de gemeente Echt-Susteren te innen en af te dragen. Het tarief is per nacht en per persoon en is
berekend op basis van de gemeentelijke verordening inclusief onze administratiekosten.
Verkeer: Denk aan onze spelende kinderen!! Rij stapvoets! Een veilige snelheid van 6 km p/u geldt voor ieder
verkeersmiddel! Het wegenverkeersreglement is van toepassing.
Wasserette: In het hoofd-sanitairgebouw aan de dameskant, staan 3 wasmachines en 2 drogers. Munten en
waspoeder zijn verkrijgbaar bij de receptie. Lees goed de gebruiksaanwijzing.
Wifi: Per plaats wordt er een gratis code overhandigd! Dit is bedoeld voor recreatief gebruik.

