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De maximumsnelheid op de camping is 10 km per uur, voorkom onnodig auto- en scootergebruik op het
terrein. Wanneer u het park afrijdt, duurt het 10 minuten voor u er weer op kunt rijden.
Parkeer uw auto op de parkeerstroken/vakken die hiervoor bestemd zijn, het is niet toegestaan deze (of
andere objecten) op de weg te parkeren.
Quads, crossmotoren, scooters en brommers zonder originele uitlaat en andere gemotoriseerde
voertuigen die niet voldoen aan de verkeerswet zijn op het terrein niet toegestaan.
Elektrische steps en hoverboard met een zitje zijn niet toegestaan.
Het gebruik van golfkarren is uitsluitend toegestaan met een volwassen bestuurder. Golfkarren mogen
niet op de boulevard en niet na 23.00 uur rijden (uitzondering voor gasten met medische noodzaak).
Honden dienen op de camping aangelijnd te zijn en buiten de camping of op de aangegeven honden
uitlaatplaatsen uitgelaten te worden. Neem voor alle zekerheid een schepje of zakje mee. Het strand, de
boulevard en de ligweide zijn verboden terrein voor honden. Per reservering zijn 2 honden toegestaan,
mits anders is overeengekomen.
Katten dienen of binnen gehouden te worden of aangelijnd te zijn.
Honden van dagbezoekers en visite hebben geen toegang, op deze regel worden geen uitzonderingen
gemaakt, dus breng uw bezoekers met hond daarvan op de hoogte .
Na 22.00 uur dient het rustig te zijn op de camping.
Na 23.00 uur is intern verkeer op de camping niet toegestaan.
Uw huisvuil kunt u kwijt in de perscontainer bij de entree. Om huisvuil in de container te kunnen storten
heeft u uw betaal- of toegangspas nodig. Iedere keer dat u een zak huisvuil in de container stort, wordt er
€ 1,50 van uw pas afgeschreven. De perscontainer is uitsluitend bedoeld voor huisvuil in gesloten zakken.
Naast de perscontainer vindt u ook een papiercontainer en een glasbak. Iedere zaterdag kunt u tussen
16.00 en 17.00 uur uw plastic afval en drankkartons inleveren bij de loods. Zakken hiervoor zijn
verkrijgbaar bij de receptie. Overig afval dient mee naar huis genomen te worden of kan worden
ingeleverd bij de Milieustraat. Plastic afval mag niet aan de lantaarnpalen in het dorp opgehangen
worden. De gemeente Altena gaat hier streng op controleren.
Kampvuren, vuurkorven e.a. soort open vuren zijn niet toegestaan.
Vuurwerk is niet toegestaan op het terrein.
Logees moeten zich melden en inschrijven bij de receptie, dit is noodzakelijk voor onze verplichte
nachtregistratie. Logees betalen € 7,75 per persoon per nacht inclusief zwempas.
Bezoekers en visite dienen zich te melden bij de receptie en entree te betalen. Bezoekers kunnen
parkeren op de algemene parkeerplaats bij de receptie. Wanneer uw bezoek veel spullen bij zich heeft of
slecht ter been is, dient u ze zelf op te halen bij de parkeerplaats of receptie. De entreetarieven bedragen;
3 tot en met 12 jaar
€ 3,00
Vanaf 13 jaar
€ 5,00
Parkeren
gratis
Volg aanwijzingen op van onze medewerkers.
Zorg ervoor dat uw kinderen dat ze altijd hun zwembadpas bij zich hebben, zodat onze medewerkers
kunnen zien dat ze gast zijn van De Kurenpolder.
Betalingen dienen te worden voldaan zoals aangegeven op de facturen, bij niet of te laat betalen, worden
toegang- en zwembadpassen automatisch geblokkeerd.
U betreedt ons terrein ten alle tijden op eigen risico. Wanneer uw reservering ten einde is, heeft u met de
auto geen toegang meer tot het terrein.

De receptie is dagelijks geopend (zie website voor openingsuren)
Telefoonnummer kantooruren 0162-402787
In geval van dringende storingen kunt u buiten kantooruren (tot 23.00 uur en vanaf 08.00 uur)
bellen met 0162-406427.
Tussen 23.00 uur en 08.00 uur is het nummer alleen voor (medische) noodgevallen bereikbaar.

