Belangrijke telefoonnummers:
De Krakeling

030-6915374

Algemeen alarmnummer

112

Politie

0900-8844

Utrechtseweg 141

Huisregels en informatie

Huisarts:
A.M. de Boer
Oranje Nassaulaan 32

Welkom op Allurepark De Krakeling.
Wij hopen dat u een prettig verblijf zult hebben op ons park. Op ons park
gelden enkele huisregels waaraan iedere gast zich dient te houden en welke te
vinden zijn in deze flyer. Door middel van deze regels hopen wij het
vakantieplezier voor u als gast te vergroten. Mocht u onverhoopt toch ergens
niet tevreden over zijn dan kunt u dit uiteraard altijd melden bij de receptie.

030-6916600

Voor dringende hulp van de huisarts ‘s avonds, ‘s nachts, in het weekend en op
feestdagen belt u het nummer van de huisartsenpost: 0900-4301430.
Meld te allen tijde ook uw noodgeval op 030-6915374 i.v.m. openen
slagbomen e.d. voor de hulpdiensten.

Tandarts
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.

Tandartspraktijk Prins Hendriklaan
Prins Hendriklaan 16

030-6923962

Apotheek
Van Zanten
Slotlaan 312

030-6916956

Dierenarts
Dijkshoorn
Utrechtseweg 50

030-6954264

Slagbomen: Een slagboom sleutel is verkrijgbaar bij aankomst op de receptie.
Hiervoor betaald u €27,- borg welke verrekend wordt bij uitchecken. De
slagbomen voor oprijdend verkeer werken tussen 8.00u en 23.00u. Wel kunt u
te allen tijde het park verlaten.
Elektriciteit: Op uw plaats heeft u een elektriciteitsaansluiting van max. 10
amp. Mocht u teveel elektriciteit gebruiken dan schakelt het systeem zich uit
en na ongeveer 5 minuten weer automatisch in.
Internet en TV aansluiting: Maak verbinding met het “Krakeling WiFi”
netwerk, u krijgt dan 45 minuten gratis internet en een email waarin de link zit
voor onbeperkt (betaald) internet. Digitale TV aansluiting is beschikbaar op uw
plaats, uw TV dient een over DVB-T ontvanger te beschikken.

Caravan/voortent/luifel: De diepte van caravan+voortent+luifel mag
maximaal 6.5m bedragen. Tevens dient uw 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. Wij vragen u het plaatsen van bloembakken tot een minimum te
beperken. 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, u kunt gratis gebruik
maken van ons digitale CAI systeem. Overige (speel)items dienen na gebruik
uit het zicht opgeruimd te worden.

Post, pakketjes en berichten: Post kunt u na 14.00 uur afhalen in de
wasserette. Pakketjes kunt u afhalen bij de receptie. Alleen zeer belangrijke
telefonische berichten worden aan u persoonlijk doorgegeven.
Gescheiden vuilafvoer: U wordt verzocht alleen huisvuil in gesloten zakken
in de groene containers te deponeren. Al het andere afval zoals papier, glas,
groenafval, grofvuil e.d. kunt u in de daarvoor bestemde containers op het
afvaldepot deponeren. Grotere hoeveelheden grofvuil zoals pallets en
koelkasten kunnen niet gestort worden. Dit dient u zelf af moeten voeren.
Beperk overlast: Als u radio of televisie aanzet doet u dit dan zo dat u
niemand hindert. Tussen 23.00u en 8.00u moet het rustig zijn op het terrein.
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 u de auto op het parkeerterrein te zetten. Auto’s van
bezoekers zijn beslist niet toegestaan. Bedrijfsbusjes mogen uitsluitend op de
parkeerplaatsen staan en niet bij de caravan. De maximale snelheid op het
terrein is stapvoets!

Huisdieren: Uw huisdier is welkom, 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.
Mocht uw hond zijn behoefte doen op het terrein van de Krakeling dan bent u
verplicht dit op te ruimen dmv een afsluitbaar plastic zakje en deze te
deponeren in de afvalbakken.
Beschikbaar stellen van uw caravan: Indien u uw caravan beschikbaar stelt
aan familie of kennissen vragen wij u dit vooraf te melden, daar wij anders
geen overzicht hebben van de mensen die op ons terrein verblijven. Verhuur
aan derden is niet toegestaan.

