
Datum:  .........-............- 2021

Alles voor een fijn verblijf!
Je staat aan het begin van een unieke Glamping ervaring op Glamp Outdoor Camp
Appeltern. Tijdens je verblijf kun je genieten van live muziek, straattheater, de relaxte
festival vibe en nog veel meer. Om iedereen een plezierig verblijf te bezorgen hebben wij een
aantal belangrijke afspraken die wij graag met je maken.

DE 4 GEBODEN VAN GLAMP OUTDOOR CAMP
Om iedereen een fijn verblijf te kunnen garanderen, maar ook te voldoen aan onze
vergunningen hebben wij 4 geboden bepaald die gelden op Glamp Outdoor Camp Appeltern.

Vanaf 22.00u geen muziek meer 🎸
Tot +/- 22.00u spelen er bands en is er muziek. Vanaf 22.00u laat onze vergunning het niet meer toe
om muziek te spelen. Wij willen je ook vragen vanaf dit moment geen speakertjes meer aan te zetten.
Ook niet bij je tent.

After party tot 23.00u 🎧
Van 22.00u tot 23.00u is er silent disco bij de centrale tent en kan je nog lekker met elkaar praten
onder de grote tent of op het strand. Als je met elkaar bij je tent zit, houd er dan rekening mee dan je
geen overlast bezorgt bij je buren.

Vanaf 23.30u nachtrust 🤫
Om 23.30u moet het stil zijn op Glamp Outdoor Camp Appeltern en daarbuiten. Dat betekent dat er
niet meer mag worden gezeten onder de grote tent, bij de Hut van Ome Willem of op het strand, maar
ook bij je eigen tent mag er geen geluid meer zijn.

COVID-19? No thanks!📢
Neem de (basis) maatregelen die door de overheid zijn gesteld in acht en volg eventuele extra
instructies van onze crew op.  Zou houden we het voor iedereen zo veilig mogelijk!

Als iedereen zich aan deze afspraken houdt heeft iedereen een top verblijf. Mocht je toch
deze regels niet nakomen zijn wij genoodzaakt om op te treden. We zullen je na een
waarschuwing de toegang tot de Glamping ontzeggen en per overtreding 250 euro in
rekening brengen. Deze afspraken maken onderdeel uit van het parkreglement waar je mee
akkoord bent gegaan tijdens het plaatsen van je reservering.

Voor gezien en akkoord:

……………………………… (naam) Accommodatie: ……………………

GLAMP OUTDOOR CAMP
www.glampoutdoorcamp.nl | 055 378 1808


