Landgoed De Zonnebloem
Algemene voorwaarden

Reservering, Betaling en Annulering:
Algemeen:
Na reservering per e-mail ontvangt u van ons per omgaande een bevestigingsmail, desgewenst met een
prijsopgave.
Reservering, Betaling en eventuele Annulering geschiedt door een volwassen persoon (18 jaar of ouder).
Verblijf van personen jonger dan 18 jaar is mogelijk onder begeleiding en verantwoordelijkheid van ten
minste een persoon van 18 jaar of ouder.

• tot 20 personen > Kamperen Individueel of kleine groepen en/of kleinschalig terreingebruik:
U kunt bij ons ter plaatse per PIN, V-PAY of contant betalen.
Het is ook mogelijk om vooraf het verschuldigde bedrag per bankbetaling aan ons over te maken. U ontvangt
dan een factuur voor het gehele bedrag of desgewenst een aanbetaling daarvan.
Indien u, om welke reden ook, geen gebruik kunt maken van het voor u gereserveerde dan verzoeken wij u
dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

• vanaf 20 personen > Kamperen, Terreingebruik groepen en/of huur Zaal De Zonnedans:
Huur van zaal De Zonnedans, een gedeelte van het terrein of kampeerreserveringen voor groepen vanaf 20
personen zijn definitief zodra wij een aanbetaling van de huursom hebben ontvangen.
Betaling van het volledige bedrag is uiteraard ook mogelijk.
U ontvangt hiervoor van ons per e-mail een (aanbetalings)factuur.
Binnen 7 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur dient u de (aan)betaling van de huursom aan ons te
hebben voldaan.
De eventuele restbetaling kan ter plaatse worden gedaan per PIN, V-PAY of contant of per factuur achteraf.
Indien u, om welke reden ook, geen gebruik kunt maken van het voor u gereserveerde, bent u onderstaande
bedragen verschuldigd. Tenzij anders met u is overeengekomen:
 tot 2 maanden voor de aankomstdatum administratiekosten
 tot 1 maand voor de aankomstdatum 50% van de aanbetaling/borg
 binnen 1 maand tot 14 dagen voor de aankomstdatum 75% van de aanbetaling/borg
 vanaf 14 dagen voor de aankomstdatum 100% van de aanbetaling/borg
Wij adviseren u, wanneer het om een grote groep en/of een langere verblijfsperiode gaat,
een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze bieden wij niet zelf aan.
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Algemeen; betreffende het gehele terrein van 'De Zonnebloem':
 Op Landgoed De Zonnebloem bevindt zich zowel de gastboerderij (camping en activiteitenruimte) als de
zorgboerderij (dagbesteding en beschermd wonen).
Wij vragen van beide partijen rekening te houden met elkaar; elkaar met respect te benaderen; elkaars
aanwezigheid en activiteiten niet te verstoren.
 Stilte op het gehele buitenterrein van 23.00 tot 09.00 uur (geen muziek, geschreeuw en/of andere overlast).
 Tussen 23u en 02u is het toegestaan in Zaal De Zonnedans muziek te draaien/maken en of andere activiteiten
te bedrijven waarbij wat meer geluid gemaakt wordt. Hierbij rekening houdend met omwonende. Daarom
verzoeken wij hierbij ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten te houden om overlast te voorkomen.
 Respect voor natuur, dieren, omwonende, andere gasten en het gehuurde vertrek en/of terrein.
 De Zonnebloem heeft een biologisch afvalwatersysteem; een rietveld.
Wij verzoeken u daarom:
- alleen biologisch afbreekbare shampoo, zeep, e.d. te gebruiken
- zuinig om te springen met uw 2-laags! toiletpapierverbruik.
 Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbak of container.
Op het campingterrein staan verschillende (groene) afvalbakken voor klein afval.
Papier/karton afval kunt u deponeren in de grote, blauwe verzamelcontainer op de verharde parkeerplaats
Volle zakken restafval kunt u ook op het parkeerterrein kwijt in de daarvoor bestemde vuilcontainer.
 Wij vragen u zuinig om te springen met water en elektriciteit.
 Huisdieren zijn in overleg en tegen vergoeding toegestaan.
Voorwaarden is dat deze op het terrein te allen tijde aangelijnd dan wel gekooid zijn en dat ontlasting en
dergelijke direct door de eigenaar wordt opgeruimd.
 Auto's kunt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken en mogen niet elders op het terrein of langs
de openbare weg worden geparkeerd.
 Er mag géén kampvuur of ander open vuur worden gestookt anders dan op de daarvoor aangegeven
vuurplaatsen.
 Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, stuiken te snoeien of enige andere
activiteiten van een dergelijke aard uit te voeren.
 Van u verwachten wij dat u de plek/het gehuurde weer in nette staat achterlaat.
 Laat kinderen alleen onder toezicht van volwassenen nabij open water en in de dierenwei.
Laat 'jonge' kinderen alleen onder toezicht van volwassenen op het speelweitje en op de speeltoestellen.
 Let goed op uw eigen spullen, laat waardevolle spullen niet rondslingeren of in het oog liggen.
 De Zonnebloem stelt zich niet aansprakelijk voor het wegraken van of schade aan uw eigendommen, dan wel
overig letsel tijdens uw verblijf.
 Attendering:
Controleer tijdens uw verblijf goed op teken. U bevindt zich in een gebied waar teken helaas zeer talrijk
voorkomen. Goede info vindt u onder andere op www.stopdeteek.nl
Muggen kunnen helaas het gehele jaar voor overlast zorgen in het buitengebied.
Verder is in mei en juni de eikenprocessierups actief en in de zomermaanden de dazen.
Hiervoor zijn diverse maatregelen getroffen op het Landgoed.

 Corona: Wij verwachten van iedereen dat zij zich aan de op dat moment geldende maatregelen, eventuele signalering en
aanwijzingen op het terrein houden.

 Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten schroom u niet hierover direct contact met ons op te nemen.

Wij wensen u een zeer aangenaam verblijf.
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Kamperen 'Zonnegaard', Zonneveld', ‘De Woord’ & buitenveld 'De Zonnekracht':
• Aankomst en vertrek
Kamperen
periode

aankomst dag

vertrek dag

Dagelijks

vanaf 13.00 uur

Uiterlijk 11.00 uur

In overleg kunt u uw aankomst vervroegen en/of uw vertrek verlaten.
Hieraan kan een eventuele meerprijs verbonden zijn.

• Prijzen kamperen:
Campingprijzen zijn inclusief toeristenbelasting, BTW laagtarief, reserveringskosten, evt. overige heffingen, gebruik
van water, elektriciteit en gebruik van sanitaire voorzieningen.
Bij groepen, festivals en/of speciale wensen is er mogelijk sprake van bijkomende service- en administratiekosten.

• Uw kampeerplaats:
U mag op onze kampeerplaatsen het volgende plaatsen:
 kleine tentjes
 bungalowtent
 vouwwagen
 caravan of camper (evt. met voortent) > op de daarvoor aangewezen plek.
 grote huurtent > tegen meerprijs op de daarvoor aangewezen plek.

• Basic trekkershut ‘De Bosuil’ en logeerwagen ‘De Egel’
Trekkershut ‘De Bosuil’ en logeerwagen ‘De Egel’ zijn eenvoudige houten onderkomen met beide twee enkele bedden
en zijn dus geschikt voor twee persoons verblijf.
Prijs is inclusief btw, toeristenbelasting, elektra, beddengoed, bedlinnen, eindschoonmaak en gebruik van de
aanwezige inventaris zoals vermeld op de (aan te vragen) inventarislijst.
De Bosuil en De Egel beschikken niet over eigen sanitair of wateraansluiting.

• Tipi’s, zweethut en/of gebruik van Buitenveld 'De Zonnekracht':
Verhuur en informatie op aanvraag. Voorwaarden overeenkomstig met die van het campingterrein.

• Veldkeuken:
Voorjaar 2016 vernieuwd. Aanwezig wasbak, aanrecht, elektra en koelkast met diepvries, kast met enig keukenraad.
Gebruik van 4pits gasfornuis met gas en koelkast in overleg en tegen vergoeding.
Potten, pannen, serviesgoed, waterkoker e.d. zijn op aanvraag aanwezig.
BBQ is niet aanwezig. Deze kunt u zelf meenemen of bv huren bij slagerij Alex Huizing te Meddo (breng- en
haalsevice).
Op aanvraag kunt u mogelijk gebruikmaken van de overdekte kampvuur- en zitplek, welke wij delen met The Green
Circle.

• Huurtenten:
Op aanvraag kunnen wij u doorverwijzen naar of voor u een reservering plaatsen bij een tentverhuurbedrijf.

• Algemeen voor het kampeerterrein:
 Auto's e.d. kunt u parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplekken en mogen niet op het kampeerterrein worden
bijgeplaatst.

 Van u verwachten wij dat u de plek weer netjes achterlaat.
 Er mag géén kampvuur of ander open vuur worden gestookt anders dan op de daarvoor aangegeven vuurplaatsen.
 Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, stuiken te snoeien of enige andere activiteiten van een
dergelijke aard uit te voeren.

 Het ledigen van chemisch toilet is momenteel nog niet toegestaan, tenzij er gebruik gemaakt wordt van biologisch
afbreekbare toiletvloeistof.

• Overig:
Aan de rand van de camping is een apart veld gesitueerd, 'Het Ambachtsveld', welke wordt beheerd door 'The Green
Circle'. Dit veld en faciliteiten maken géén standaard deel uit van het kampeerterrein en is níet inbegrepen bij huur van
het gehele terrein. In overleg en tegen extra vergoeding kan men gebruik overeenkomen.
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Activiteitenruimte 'De Zonnedans' en/of gebruik buitenterrein:
• Aankomst en vertrek activiteitenruimte De zonnedans en/of gebruik buitenterrein
periode

aankomst

vertrek

Zonnedans

Buiten

Zonnedans

Buiten

ochtenddeel

08.00 uur

08.00 uur

13.00 uur

13.00 uur

Middagdeel

13.00 uur

13.00 uur

18.00 uur

18.00 uur

avonddeel

18.00 uur

18.00 uur

23.00 uur

23.00 uur

Dag met overnachting

9.00 of 12.00 uur

In overleg

9.00 of 12.00 uur

In overleg

weekend

vrijdag 16.00 uur

In overleg

zondag 16.00 uur

In overleg

In overleg kunt u uw aankomst vervroegen en/of uw vertrek verlaten.
Hieraan kan een eventuele meerprijs verbonden zijn.

• Huurprijzen De Zonnedans en gebruik buitenterrein:
Wanneer u in De Zonnedans verblijft is de huurprijs inclusief reserveringskosten, milieubelasting, gas, water, licht en
eindschoonmaak, alle inpandige voorzieningen.
Wanneer u gebruik maakt van ons buitenterrein is de huurprijs inclusief reserveringskosten, milieubelasting, gebruik
sanitair en waterpunten
De huurprijzen zijn inclusief BWT hoog tarief (21%) bij gebruik zonder overnachting op ons terrein.
Bij huur of gebruik met overnachting op ons terrein is de huurprijs inclusief BWT laagtarief 9% en exclusief eventuele
overnachtingskosten, toeristenbelasting, servicekosten en overige extra's.
Eventuele extra kosten worden apart vermeld op de voor u opgemaakt offerte of factuur.

• Borgsom:
Voor gebruik van De Zonnedans en/of het buitenterrein vragen wij een aanbetaling/borgsom welke afhankelijk is van uw
verblijfs-/gebruiksduur. Deze aanbetaling/borgsom wordt na afloop, na controle van de ruimte en/of het terrein,
verrekend met uw verblijfskosten.
Op Aanvraag tegen meerprijs beschikbaar: flip-over, sta tafels (zonder en met hoes), sets tafels met banken.

Activiteitenruimte Zaal De Zonnedans:
• Eindschoonmaak
De activiteitenruimte wordt na verblijf door een professioneel schoonmaker schoongemaakt.
Van u verwachten wij dat u het gehuurde veegschoon oplevert.
Dit houdt in dat u zorgt voor een schone vaat, schone en lege koelkasten, opgestapelde matrasjes, een geveegde
vloeren en afval gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
Heeft u gebruik gemaakt van hoeslakens om de matjes, deze dan graag afhalen en in de wasmand deponeren.
Als dit niet wordt nageleefd kunnen wij de extra schoonmaakkosten aan u doorberekenen.
NB: Ook al is het met goede bedoelingen, u mag nimmer de kurkvloer schoonmaken met schoonmaakmiddelen!

• Standaard aanwezig
Keuken: handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, afwasborstels, afwasmiddel, handzeep, servies, pannen, e.d., EHBOkoffer en info nooddiensten.
Zaal: zithoek met bank, stoelen en tafeltjes, muziekinstallatie, diverse soorten verlichting, vloerverwarming en
matjes/matrasjes, hoeslakens voor matjes
Toilet: basishoeveelheid toiletpapier, handzeep, handdoekjes, basis schoonmaakartikelen.
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