
 

 

 

 

 

Informatie & huisregels 
 

Welkom op Vakantiepark de Krakeling.  

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

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

belangrijkste informatie en huisregels welke wij je vragen na te leven tijdens je verblijf op ons park. 

Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons op. 

 

De receptie is dagelijks geopend van 9.00u – 17.00u 

 

Voor check-in na 17.00u en noodgevallen kan je gebruikmaken van de intercom bij de receptie of 

bellen met  

030 - 6915374     

  



Elektriciteit: Op de plaats heb je een elektriciteitsaansluiting van max. 10 ampère. 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, je krijgt dan éénmalig 

45 minuten aaneengesloten gratis internet en een email waarin de link zit voor onbeperkt (betaald) 

internet. Sta je voor een langere periode op ons park dan kan je ook een eigen modem huren met 

een abonnement vanaf 7 dagen. Digitale TV aansluiting is beschikbaar op de plaats, de TV dient over 

een DVB-T ontvanger te beschikken. Voor toeristische plaatsen zijn er een beperkt aantal DVB-

ontvangers beschikbaar tegen €25,- borg.    

Post en pakketjes: Post kan je na 14.00 uur afhalen in de wasserette. Pakketjes welke bij ons worden 

bezorgd, worden op eigen risico neergelegd bij de wasserette. Hou 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. Grote eenheden grofvuil zoals bankstellen, 

matrassen, pallets, accu’s, banden 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: Hou 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 vragen wij je om het geheel rustig te houden 

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 ‘s morgens van de auto verzoeken we je de auto 

op het parkeerterrein te zetten. Auto’s van bezoekers zijn alleen toegestaan op de centrale 

parkeerplaatsen en niet op de kampeervelden. 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. 

Laadpalen: Voor elektrische auto’s hebben wij meerdere laadpalen beschikbaar op de parkeerplaats 

bij de receptie. Voor de doorstroom verzoeken je om de auto van de laadplaats te halen zodra de 

accu vol zit. Het is niet toegestaan om auto’s bij de plaats op te laden in verband met overbelasting 

van het net.   

Beschikbaar stellen van de 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.  

Huisdieren: De Krakeling is een huisdiervriendelijk park waar honden welkom zijn 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. Direct achter het park, aan de noord – oost zijde,  is een losloop gebied voor honden. 

Let op dat rondom de afgezette heide de hond wél aan de lijnt dient te zijn.      

 



Caravan/voortent/luifel: Basisregel is: hou het netjes en binnen de perken.  

• De maximale gezamenlijk lengte van een caravan, voortent, luifel en partytent mag niet 
groter zijn dan 8.0 meter. 

• Alleen luchtdoorlatend materiaal is toegestaan tot maximaal onder de luifel en maximaal 
30cm uit de zij-rand van de voortent. Gebruik van luchtdicht zeil en/of kunstgras is niet 
toegestaan.   

• Bij gebruik van een windscherm start deze op een hoek van de voortent of luifel. De 
maximale lengte van het totale windscherm, is gelijk aan de breedte van de voortent. Stel dat 
je caravan 5 meter breed is, dan is de totale lengte van je windscherm 5 meter of kleiner. 

• Afzettingen, zoals hekwerken, zijn niet toegestaan. De hond gaarne aan de lijn. 
• Maximaal twee bloempotten/bakken buiten. Andere decoratieve items zijn niet toegestaan 

zoals vogelhuisjes of kabouters. 
• Geen vlaggen. Indien je jarig bent mogen slingers uiteraard wel. 
• Geen kerstverlichting of felgekleurde verlichting aan voortent, luifel of windscherm. Het is 

tenslotte zomer en geen december. Een subtiele slinger met enkele bolletjes met zwak licht? 
Geen probleem, gezellig.     

• Maximaal 3 grondlampjes met statisch wit licht. Geen bewegend of gekleurd licht. 
• Maximaal één tentje is toegestaan naast de caravan, mits de plaatsruimte het toelaat en de 

auto náást de caravan geplaatst kan blijven worden.  
• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

Huisregels onder voorbehoud van wijzigingen en aanwijzingen personeel. 


