Water & Glampinglodge

De Waterlodge en Glampinglodge bestaan uit verschillende compartimenten met 2
slaapvertrekken en een bedstee, woongedeelte met keukenunit, badkamer met stortdouche,
wasbak en wc en een ruim terras.
Het buitendoek is extra isolerend en is voorzien van een ruime luifel aan de voorkant van de
tent. De gehele tent staat op een houten vloer.
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De tenten zijn voorzien van comfortabele bedden met dekbed en kussen.
De bedden in de waterlodge zijn voorzien van een klamboe.
De keukenunit is voorzien van een 4-pits gasfornuis en een koelkast met vriesvak.
De keukeninventaris is geheel aanwezig van bestek, koffiezetter/waterkoker tot
vergiet .
Eethoek (tafel, 8 stoelen).
Loungebank voor op de veranda + bijzettafeltje.
Wasrek aanwezig.
Palletkachel.

AANKOMST EN VERTREK
Wij doen er alles aan om uw tent tijdig gereed te hebben op de aankomstdag. U kunt
(meestal) vanaf 15:00 uur op de eerste dag uw accommodatie in gebruik nemen. Op de dag
van vertrek, dient u de accommodatie uiterlijk om 11.00 uur te verlaten. U dient de tent
schoon (afval opruimen, de vaat schoon achterlaten en persoonlijke eigendommen
meenemen), heel en compleet achter te laten.
EINDSCHOONMAAK
De verplichte eindschoonmaakkosten van € 50,- zijn op voorhand al betaald. Indien de tent
niet compleet/schoon achtergelaten wordt, zoals bovenstaand vermeld, dan kan de camping
u hiervoor extra kosten in rekening brengen.
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Comfortabele en natuurlijke houtenvloer
2x stapelbed, 1x tweepersoonsbed (aparte matrassen), 1 bedstee (aparte matrassen)
8 kussens en 8 dekbedden
1 klamboe (Alleen in de waterlodge).
Klerenhangers
Keukenunit/kitchenette met koelkast (incl. vriesvak) en opbergkast - 4-pits
kooktoestel met gasdrukregelaar, Gasslang
Pannenset 3 ketels + 1 koekenpan.
Onderzetters
Waterkoker
Lavazza koffiezetautomaat (Cups zijn te koop in de versmarkt)
Broodrooster
Magnetron
8x Bord groot, 8x Bord klein, 8x Beker, 6x Soepkom 8x Bierglas + 8x Wijnglas
8x Bestek 4-delig, Opscheplepels, Garde, Aardappelschilmesje, Broodmes, Schaar,
Blikopener/Kurkentrekker, Vergiet, Emmer.
Afvalemmer
Eettafel + 8x Eetkamerstoel
Loungebank + 2 loungestoelen + bijzettafel–
Bezem + Stoffer en blik + emmer
Wasrek

ZELF MEEBRENGEN
U dient het onderstaande in ieder geval zelf mee te nemen: handdoeken
(theedoek/handdoek/badhanddoek en badlakens), lakens/dekbedovertrek, kleding en
geldige reisdocumenten.

LET OP: BORG
Er wordt € 150,- borg gehanteerd. Deze borg ontvangt u, na eventuele aftrek van schade,
aan het eind van de vakantie terug, uiterlijk 7 dagen na vertrek.
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