
 
 

 

Huisregels - Bungalows 

23.02.2021 

 

Beste gasten, 

 

De familie Zanolini heet U hartelijk welkom op Camping 

Tamaro Resort. 

Om uw verblijf in de bungalow zo eenvoudig mogelijk te 

maken vindt u hierna belangrijke informatie die we U vragen 

aandachtig te lezen. 

Voor verdere informatie staat ons personeel aan de receptie 

altijd tot uw beschikking. 

We wensen U een aangename vakantie! 

 

Het team van Camping Tamaro Resort 

 

 

Informatie: op de tafel van uw bungalow vindt U een map 

met allerlei informatie over uw gehuurde accommodatie en 

het kampeerterrein. We vragen U deze te raadplegen. 

 

Protocol: we vragen U dit te lezen, eventueel aan te vullen, 

te dateren en te ondertekenen en terug te geven aan de 

receptie vóór de avond van de dag van aankomst. 

 

Motorvoertuigen en parkeerplaatsen: 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. De receptie zal 

een parkeerplaats toewijzen voor uw voertuig. 

 

Roken: bedankt dat U niet rookt in de bungalow. In het geval 

van overtreding van deze regel zal U, uit respect voor de 

volgende gast, CHF 160.- in rekening gebracht worden voor 

reinigingskosten. 

 

Keuken: we vragen U de keramische kookplaat met “touch 

system” voorzichtig te behandelen. 

 

Energie: we vragen U zuinig om te gaan met de stroom. Elke 

bungalow heeft 10 A tot zijn beschikking. 

We vragen U de deuren en ramen te sluiten, wanneer de 

verwarming of airconditioning aanstaat. Verlucht de caravan 

slechts sporadisch door luchtstroom te creëren. Wijzig de  

 

programmering van de afstandsbediening van de 

airconditioning/verwarming niet. 

Als er andere verwarmings- of kookapparaten gebruikt. 

worden, wijst Camping Tamaro Resort alle 

verantwoordelijkheid voor schade of stroomuitval af. 

 

 

 

 

 

 

 

Lichten: steek de sleutel in de stroomonderbreker om de 

elektrische centrale te activeren (geldt niet voor bungalows 

nummer 101 en 220). 

 

Ramen: houd ze gesloten bij afwezigheid. Vliegenramen: 

opgelet: deze zijn uiterst fragiel. 

Afwezigheid: bij afwezigheid in de bungalow vragen we u 

om alle elektrische apparaten uit te schakelen, met inbegrip 

van de airconditioning/verwarming. 

 

Lange verblijven (meer dan 7 nachten): na elke 7 nachten 

wordt het bedlinnen vervangen. Als U dit niet wenst, vragen 

we U vriendelijk dit mee te delen aan de receptie. In de 

informatiemap vindt U een kaartje om op te hangen aan de 

deurknop (Please make up my room/Please do not disturb). 

 

Voorbereiding op de check-out: vakantiedagen vliegen snel 

voorbij. De bungalow moet oppervlakkig schoon 

teruggegeven worden vóór 10 uur op de dag van vertrek. 

De gast is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de 

bungalow tijdens het verblijf en de oppervlakkige reiniging 

op het einde van het verblijf. De bungalow moet 

schoongemaakt worden, evenals het terras en de keuken 

met het vaatwerk, pannen, etc. Afval moet naar de voorziene 

verzamelpunten gebracht worden. Maak de asbak leeg. 

 

Breng de sleutel terug naar de receptie a.u.b. 

 

 

VERGEET NIETS! 

 

 

Bedankt voor uw verblijf! 


