
 

 

 

 

 

Huisregels en informatie 
 

Welkom op Vakantiepark de Krakeling.  

Welkom op ons park en geweldig dat je een mooie vakantie bij ons boekt. Wij hopen dat je een 

prettig verblijf zult hebben bij ons op het park, wij staan voor je klaar! Hierbij in het kort de 

huisregels welke wij u vragen na te leven tijdens je verblijf op ons park. Mocht je vragen hebben, 

neem gerust contact met ons op. 

 

De receptie is iedere dag geopend van 9.00u – 17.00u 

 

Voor check-in en noodgevallen kunt u gebruikmaken van de deurtelefoon of bellen met  

030 - 6915374     

  



Elektriciteit: Op de plaats heb je een elektriciteitsaansluiting van max. 10 amp. Indien je teveel 

elektriciteit gebruikt (>2200 watt) dan schakelt het systeem zich uit en na ongeveer 5 minuten weer 

automatisch in. Mocht er kortsluiting zijn ontstaan dan dien je contact op te nemen met de receptie.  

 

Internet en TV aansluiting: Maak verbinding met het “Krakeling WiFi” netwerk en vul je gegevens in 

de pop-up. Je krijgt 45 minuten aaneengesloten gratis internet en hebt de mogelijkheid om een 

abbonement aan te schaffen middels een iDeal betaling. Tevens ontvang je een email met een link 

om op een later moment onbeperkt (betaald) internet aan te schaffen.  

Indien je langer bij ons verblijft kan je tevens een modem huren waarmee je “internet zoals thuis” 

hebt. Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.  

Digitale TV aansluiting is beschikbaar op de plaats, de TV dient een over DVB-T ontvanger te 

beschikken. Bij de receptie zijn er tegen een borg (kort verblijf) of een aanschafprijs (langverblijf) DVB 

ontvangers te verkrijgen, zolang de voorraad strekt.    

 

Actuele informatie: Bij de receptie, sanitairgebouwen en op het Krakeling info kanaal (nr 15) vind je 

de meest actuele informatie omtrent openingstijden, activiteiten en overige bijzonderheden.    

 

Post, pakketjes en berichten:  Post kan je na 14.00 uur afhalen in de wasserette. Pakketjes kan je 

dezelfde dag afhalen bij de receptie. Indien pakketjes niet op de dag van bezorging worden 

opgehaald zullen wij ze op eigen risico neerleggen bij de wasserette. Houd dus goed in de gaten 

wanneer je pakketje is bezorgd.   

 

Gescheiden vuilafvoer:  je wordt verzocht alleen huisvuil in gesloten zakken in de groene containers 

te deponeren. Al het andere afval zoals papier, glas, groenafval, grofvuil e.d. kun je in de daarvoor 

bestemde containers op het afvaldepot deponeren. Grotere hoeveelheden grofvuil zoals bankstellen, 

pallets en koelkasten kunnen niet gestort worden. Dit dien je zelf af te voeren. Het afvaldepot mag 

betredenen worden tussen 9.00u en 19.00u.   

 

Beperk overlast: Houd rekening met de omgeving waarbij geluid van radio’s en tv’s beperkt dienen 

te blijven. Verjaardag of klein feestje? Graag vooraf melden bij de receptie waarbij geluid van radio’s 

na 21.00u geheel uitgeschakeld dienen te zijn. Na 23.00u dient het geheel rustig te zijn op het park. 

 

Auto’s: Het is toegestaan één eigen auto naast de caravan te parkeren. Beperk het autogebruik 

zoveel mogelijk. Bij overmatig of gebruik voor 7.00u van de auto verzoeken we je de auto op het 

parkeerterrein te zetten. Auto’s van bezoekers zijn beslist niet toegestaan. Eventuele betaalde borg 

vervalt na twee jaar. Bedrijfsbusjes mogen uitsluitend op de parkeerplaatsen staan en niet bij de 

caravan. De maximale snelheid op het terrein is stapvoets! Slagboompassen zijn te verkrijgen bij de 

receptie.  

  



Caravan/voortent/luifel: Basisregel is: houd het netjes, binnen de perken en gebruik zo min mogelijk 

afscheidingen, losse (decoratieve) items, verlichtingsets en speelitems. De diepte van 

caravan+voortent+luifel mag maximaal 6.5m bedragen. Tevens dient de caravan maximaal 1m uit de 

rand te zijn geplaatst. Hekjes voor de honden mogen niet breder zijn dan de caravan en mogen 

maximaal 1m buiten de voortent of  luifel (indien aanwezig) geplaatst worden. Windschermen zijn 

toegestaan mits er minimaal één open zijde aanwezig is. Beperk het plaatsen van bloembakken (max 

2) en verlichtingsets/snoeren. Vlaggen zijn niet toegestaan. Maximaal één (bijzet)tentje is (kosteloos) 

toegestaan naast de caravan, mits de plaatsruimte het toelaat en de auto náást de caravan geplaatst 

kan blijven worden. Kisten, schuurtjes en overige hekjes zijn niet toegestaan. Het plaatsen van 

schotelantennes is niet toegestaan. Overige (speel)items dienen na gebruik uit het zicht opgeruimd 

te worden. Indien je vragen hebt over de plaatsing van enig item bij uw plaats kan je altijd contact 

opnemen met de receptie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisdieren: De Krakeling is een park waar honden worden getolereerd mits te allen tijde aangelijnd 

en deze geen overlast bezorgt. Maximaal 2 honden per plaats zijn toegestaan. Honden dienen buiten 

het terrein van De Krakeling in het bos te worden uitgelaten. Let op dat ook het speelbos, bosvelden 

en achter het vennetje tot het gebied behoort waar u de behoefte van uw hond dient op te ruimen. 

Mocht je hond zijn behoefte doen op het terrein van de Krakeling dan ben je verplicht dit op te 

ruimen d.m.v. een afsluitbaar plastic zakje en deze te deponeren in de afvalbakken.    

 

Beschikbaar stellen van uw caravan:  Indien je de caravan beschikbaar wilt stellen aan familie of 

kennissen vragen wij je dit vooraf te melden, daar wij anders geen overzicht hebben van de gasten 

die op ons terrein verblijven. Verhuur aan derden is niet toegestaan.  

 

Huisregels onder voorbehoud van wijzigingen en aanwijzingen personeel. 


