
Geachte campergast, van harte welkom op ons camperpark
Lingewaard. Wij vragen en informeren u graag over het volgende:

1) VOOR OVERNACHTING
Naam: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Woonplaats:   _________________________________________
Land: _________________________________________
Kenteken:  _________________________________________
Datum aankomst: ______________
Datum vertrek:   ______________
Camperplaats nummer:  ______________
Aantal honden:   ______
Aantal katten:   ______
Andere huisdieren: _________________________           ____

Prijs: € 16,00 per nacht met 2 personen.

Aantal nachten verblijf: ____
Aantal personen:  ____    Vanaf 3 en meer € 2,50 p.p.

Inhoud enveloppe:

Code sanitair gebouw: 6691
Wifi code: Park6691  (in en om het sanitairgebouw)
Service station gratis.
Draag met ons zorg voor schone en nette ruimtes.

Het verschuldigde bedrag kunt u samen met dit formulier in de hiernaast gelegen enveloppe, in 
de brievenbus hieronder deponeren.
Met deze wijze van betalen geven wij u veel vertrouwen. Wij gaan er vanuit dat u dit niet beschaamt. 
U behoort altijd voor 17.00 uur voor de daaropvolgende nacht te hebben betaald. Mocht u later 
arriveren dan gaan we er van uit dat u bij aankomst het verschuldigde bedrag voldoet. De
vertrek tijd s,morgens is uiterlijk 12.00 De beheerder maakt over het algemeen s,avonds nog wel 
even een ronde, zodat u eventuele vragen altijd kwijt kunt.

Bij spoedeisende vragen kunt u bellen met: 1e: 06 44 03 12 66  2e: 06 51 59 36 34
Bij calamiteiten: Zie de diverse telefoonnummers en adressen in de informatiekast.
Zie ook onze algemene voorwaarden en huisregels in de informatiekast en op
www.camperparklingewaard.nl

Wij wensen u een fijn verblijf op ons park, dat ook zorgvuldig door ons wordt bewaakt.

2) VOOR GEBRUIK SERVICESTATION ZONDER OVERNACHTING   exl. drinkwater    € 3,-
Naam: _________________________________________
Adres: _________________________________________
Woonplaats: _________________________________________
Kenteken: _________________________________________
Datum:   _________________________________________
Direct nadat u gebruik heeft gemaakt van het servicestation, dient u de benodigde € 3,- samen
met dit formulier in de hiernaast gelegen enveloppe, in de brievenbus hieronder te deponeren.
Met deze wijze van betalen geven wij u veel vertrouwen. Wij gaan er van uit dat u dit niet beschaamt.

Wij wensen u een goede reis!


