AFVALWATER - CHEMISCHE TOILETTEN Camping Tamaro
heeft twee moderne, gemakkelijk bereikbare chemische toiletten en
servicestations voor campers. Deze bevinden zich bij de sanitaire
voorzieningen. Het afvalwater mag alleen in de daartoe bestemde
bakken bij de sanitaire voorzieningen en in geen geval op het terrein
of in de straatriolering afgevoerd worden.
AFWEZIGHEID Huurders en begeleiders, die tijdens hun verblijf
buiten de camping overnachten, moeten hun afwezigheid voor het
verlaten van de camping aan de balie melden. Iedere afwezigheid
moet voor het verlaten van de camping aan de balie gemeld
worden.
AIRCONDITIONINGS Het aansluiten van lawaaierige airconditionings is niet toegestaan.
ANDERE PERSONEN De staanplaats mag alleen door de huurder
en de bij aankomst gemelde begeleiders en bezoekers gebruikt
worden. Andere personen moeten direct bij de balie gemeld worden.
AUTOVIGNET Auto’s moeten van het betreffende autovignet linksvoor op de voorruit (voor de bestuurdersplaats) voorzien worden
en mogen alleen op de gehuurde staanplaats geparkeerd worden.

EXTRA TENT Voor kinderen en jongeren onder de 16 kan bovendien
een tent met bescheiden afmetingen (max. 3 x 2 m) neergezet worden.
FIETSEN Wij verzoeken fietsers om attent te rijden. Fietsen zonder
verlichting is na het invallen van de duisternis verboden.
GEMOTORISEERD VERVOER In de nacht en tijdens de middagrust is gemotoriseerd vervoer op de camping verboden.
GRILLEN Grillen is alleen toegestaan op een grill, zonder de
omgeving te belasten (rook, enz.).
GROENE GEDEELTES De groene gedeeltes moeten ontzien worden
en zijn bestemd voor recreatieactiviteiten. Fietsen is alleen op de
wegen toegestaan.
GROEPEN/SCHOLEN Zijn bij Camping Tamaro het hele seizoen
van harte welkom. Bij groepen/schoolklassen moet een persoon van
minimaal 25 jaar aanwezig zijn. Bij aankomst van de groep worden
de gedragsregels aan groepsleider overhandigd.
HONDEN Honden zijn nergens op het kampeerterrein toegestaan.
INTERNET (DRAADLOZE AANSLUITING) Camping Tamaro is
uitgerust met Swisscom openbaar draadloos netwerk. Een draadloze
internetverbinding kan vanaf iedere staanplaats gemaakt worden en
is bij de prijs inbegrepen.
JONGEREN Onder de 18 alleen in begeleiding van de ouders.
KAS Wij accepteren creditcards (Visa en Mastercard), debetkaarten
(EC-pasje en PostFinance Card). Wij accepteren ook eurobiljetten.

AUTO WASSEN De auto wassen is alleen in de autowasplaats en
buiten de rusttijden toegestaan. Er mogen geen chemische toiletten
of afvoertanks geleegd worden.

KINDERSPEELPLAATS De voorzieningen op de kinderspeelplaats
mogen alleen tussen 9.00 en 22.00 uur door kinderen gebruikt
worden. Voetballen is verboden. Gebruik is op eigen risico.

AZV Verder gelden het campingreglement en de algemene zakelijke
voorwaarden van Camping Tamaro.

KLEDING «Topless» is alleen op het strand toegestaan. Naakte
kinderen mogen niet vrij rondlopen. Let als gast van het restaurant
op passende kleding. Bikini en zwembroek horen daar niet bij.

BADZONE – BADMEESTER In de tijd van het badseizoen is er een
badzone afgebakend. De met gele tonnen gemarkeerde zone mag
niet worden verlaten, ook niet met luchtbedden. Hier mag niet gesurft
of met andere pleziervaartuigen gevaren worden. Op het strand
wordt in het zomerseizoen toezicht gehouden door een badmeester.
De aanwijzingen van de badmeester moeten worden opgevolgd.
Verblijf in het water is voor eigen risico. Baden ‘s nachts is niet
toegestaan.
BEZETTING Volgens de campingbepalingen en het campingreglement (art. 3.3) zijn per staanplaats slechts één caravan, één camper
of één tent toegestaan. Voor kinderen en jongeren onder de 16
kan bovendien een tent met bescheiden afmetingen (max. 3 x 2 m)
neergezet worden.
BEZOEKERS De huurder van een staanplaats moet bezoekers bij
aankomst aan de balie melden. Als dagbezoek geldt het bezoek
tussen 8.00 en 20.00 uur. In het zomerseizoen kan aan dagbezoekers tegen vergoeding toestemming worden verleend.
DIEREN Honden zijn niet toegestaan. Katten zijn alleen op het eigen
perceel aan de lijn toegestaan.

MAGNEETKAART De kaart moet bij het afrekenen teruggegeven
worden. Bij verlies kost de kaart CHF 10.–. Telkens bij binnenkomst
of vertrek moet de eigen magneetkaart gebruikt worden. Vertrekken
is alleen mogelijk, wanneer er een binnenkomst geregistreerd is en
omgekeerd. Elke passage wordt vastgelegd en met het gebruik van
de kaart accepteert de gebruiker de gebruiksvoorwaarden.
MIDDAGRUST De middagrust is in het voorjaar en in de herfst
tussen 12.00 en 14.00 uur. Tijdens de middagrust is elk gemotoriseerd
vervoer op de camping verboden. De in- en uitgang zijn afgesloten.
MILIEU & AFVAL Meer vreugde op de camping door natuur- en
milieubescherming! Het is onze wens om uw welzijn op Camping
Tamaro te verbeteren alsook ons mooie landschap te behouden.
Op de camping zijn drie inzamelpunten aanwezig. Buiten deze
plaatsen mag geen afval worden gestort. Handelen we allemaal
verstandig en milieuvriendelijk? Er zijn drie prioriteiten: vermijden,
verminderen en verwerken. Meer informatie vindt u in de documentatie
over afval en milieu.
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NEDERL AND
AFREKENING Check-out kan tot 20.00 uur van de voorafgaande
dag of uiterlijk tot 11.00 uur op de dag van vertrek plaatsvinden.
Bij latere afrekeningen wordt automatisch een nacht meer gerekend.
Het bordje met het nummer van de locatie, de magneetkaart van het
toegangscontrolesysteem, evt. tussenstekkers (adapters) en de sleutel
van de koelkast moeten bij afrekening teruggegeven worden.
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MOTORBOTEN Motorboten zijn nergens op het kampeerterrein
toegestaan.
MUZIEK Alleen tentvolume. Dat geldt ook voor radio- en televisietoestellen. De omgeving mag niet gestoord worden.
NACHTRUST Van 22.30 tot 7.00 uur geldt zowel op de camping
als op het strand nachtrust.
NATUURSCHADE Voor natuurlijke risico’s (wegens wind en
onweer) aanvaardt Camping Tamaro geen aansprakelijkheid.
NOODGEVAL In het zomerseizoen en - bij verhoogde bezetting - in
het voor- en najaar wordt de camping‘s nachts door een opzichter
bewaakt. In geval van nood kan de opzichter altijd telefonisch bereikt
worden (zie het telefoonnummer bij de balie). In het voor- en najaar is
er ‘s nachts een alarmnummer (Let op: geen medische dienst).
OVERSTEEKPLAATS Om privacy te garanderen, is het niet t
oegestaan om plaatsen van derden door te geven aan dwars
gebieden. Gemeenschappelijke passages worden gebruikt en
geen plaatsen bezet door gasten worden binnendoor.
PARKEERPLAATS De gestationeerde voertuigen mogen niet buiten
de grenzen van de staanplaats steken en moeten zo neergezet
worden, dat erlangs en erachter minstens een afstand van 50 cm tot
de grens openblijft.
PARKEERPLAATSEN VOOR DE SLAGBOOM De parkeerplaatsen voor de slagboom dienen, voorzover ze niet extra gehuurd zijn,
uitsluitend voor tijdelijk gebruik. Bij aankomst tijdens de rusttijden
moet het voertuig buiten de camping worden neergezet. De parkeerplaatsen in de ingangsstraat moeten voor 9.00 uur op de volgende
dag worden verlaten.
PERSONEN Per staanplaats zijn in totaal max. vijf personen (huurder,
begeleiders, bezoekers met overnachting incl. kinderen onder de vijf)
toegelaten; in de zones Igloo en Igloo Plus max. drie personen.
In de zone bungalow hangt de maximale bezetting van de gehuurde
bungalow af.
REINHEID Alle voorzieningen en inrichtingen moeten met zorg
worden behandeld. Sanitaire voorzieningen moeten verlaten
worden, zoals een gewone gast ze aan wil treffen. Kinderen onder
de zes moeten worden begeleid.
RESERVEREN Reserveringen via de website campingtamaro.ch
zijn altijd gratis en 24/7 mogelijk. Er is alleen een e-mailadres
voor nodig. Voor bevestiging van de reservering is een aanbetaling
van CHF 50.– verschuldigd (50% van de huurprijs voor gehuurde
bungalows), die bij naleving van de contractvoorwaarden en het
campingreglement (met name van de gedragsnormen) op de eindafrekening wordt bijgeschreven. Bij telefonische reserveringen en per
e-mail bedragen de reserveringskosten CHF 50.–.
RIJDEN Op de camping moet de maximumsnelheid van 20 km/h
nageleefd worden. In de nacht en tijdens de middagrust is elk
gemotoriseerd vervoer op de camping verboden.

SANITAIRE VOORZIENINGEN De sanitaire voorzieningen
zijn geen speeltuin en ook geen recreatieruimte! Hard spreken en
schreeuwen zijn absoluut verboden. Er moet met name op gelet
worden, dat de gele wastafelomrandingen geen zitbanken zijn.
De hygiëne in de sanitaire voorzieningen moet gerespecteerd worden:
De grond mag niet onnodig bespat of zelfs bewaterd worden, de
communicatie moet met gematigd volume plaatsvinden. Vermijd hard
spreken en daverend lachen. Schoenen moeten niet in de wasruimte
worden gereinigd. Hiervoor zijn buiten de wasruimte kranen geplaatst.
De sanitaire voorzieningen moeten even schoon achtergelaten
worden als hoe u ze aantrof.
SLAGBOMEN De slagbomen blijven van 22.30 tot 7.00 uur
gesloten. In het voorjaar en in de herfst ook tijdens de middagpauze
tussen 12.00 en 14.00 uur. Gasten die laat terugkomen moeten
hun buiten geparkeerde voertuig absoluut voor 9.00 uur afhalen.
SPELEN & FIETSEN Spelen is alleen in de voor recreatie bedoelde
zones – met name niet tussen caravans, campers en tenten – toegestaan. Fietsen is alleen op de wegen toegestaan. Het gebruik van
de speelplaats en van het zwembad gebeurt met alle zorg van onze
kant op eigen risico.
STAANPLAATS Het afbakenen van staanplaatsen door te graven
of met vaste omheiningen is verboden. Het graven van gaten voor de
waterafvoer en het inrichten van vaste bouwwerken van welke aard
dan ook is verboden.
STROOM De stroom moet zo spaarzaam mogelijk worden gebruikt.
Elke staanplaats is van een stroomaansluiting van 230 V en 13 A
voorzien.
TOEGANG De toegang tot de camping is alleen aangemelde
personen toegestaan. Andere personen en bezoekers moeten tijdig
voor het betreden van de camping bij de balie aangemeld worden.
TRAILERS/AANHANGERS Alle aanhangers en trailers horen op
de betreffende parkeerplaats.
VERBLIJF Volgens de campingbepalingen en het campingreglement
(art. 4) mag een tent, een camper of een caravan niet langer dan
vijf nachten onbewoond blijven staan (de enige uitzondering hierop
vormen de jaarplaatsen).
VISSEN Op het campingterrein en bij de aanlegsteiger is dit niet
toegestaan.
VOERTUIG De auto’s moeten op het perceel geparkeerd worden
(Prestige 1&2, Luxus 1&2, Luxus Plus, Igloo Plus, Bungalow).
VOETBALLEN Is verboden op het kampeerterrein.
VUUR Open vuur is op de camping niet toegestaan.
WAS Het is mogelijk om de was te doen van 7 tot 22.30 uur.
Voor een esthetische en decoratieve vraag is het niet mogelijk om
een draad tussen de bomen te plaatsen en uw was op te hangen.
Wij verzoeken u vriendelijk om de droger of uw droogrek te
gebruiken.
WEGGESTUURD WORDEN Degene die de aanwijzingen
van de camping niet opvolgt wordt weggestuurd. Schendingen van
het campingreglement kunnen leiden tot een boete van minimaal
CHF 100.– tot maximaal CHF 300.– en tot het van de camping
weggestuurd worden.
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