Aanvraag Feestjes
Er zijn vanwege het Corona virus maatregelen opgelegd door de overheid.
✓
✓
✓
✓
✓

U ontvangt in uw huis of tuin maximaal 6 mensen.
Houd 1,5 meter afstand.
Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.
Mensen die in uw huis wonen, tellen ook niet mee.
Vraag uw bezoek of ze geen koorts of verkoudheid hebben.

Wij spreken u aan om hier uw verantwoordelijkheid in te nemen. Wordt er door handhaving gecontroleerd en
u heeft zich niet aan de regels gehouden dan bent u door ondertekening van dit formulier akkoord gegaan dat
de opgelegde boete voor uw rekening is.
U ontvangt nav deze aanvraag een bericht per mail van Ponderosa met wel of geen akkoord.
Datum aanvraag:
Datum samenzijn:
Aanvang:
Eindigt om:
Aantal personen:
Naam aanvrager:
Handtekening aanvrager:

De aanvrager is verantwoordelijk voor het goede verloop van het samenzijn.
Zie hieronder reglement geluid:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Audio/visuele apparatuur, computers met geluid en muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers mogen alleen
in de caravan gebruikt worden op zodanige manier dat deze geen geluidsoverlast aan andere bezorgen. Deze geluiden
mogen alleen op uw staanplaats hoorbaar zijn en tot 22:00u.
Tussen 23:00 uur en 07:00 geldt bij ons de nachtperiode. Dit betekent dat er in die periode rijverbod is voor
gemotoriseerd verkeer.
Gezellig voor de tent zitten is natuurlijk plezierig. Bedenk daarbij echter wel dat geluid ’s avonds ook verder weg te
horen is. Daardoor bestaat de kans op overlast voor andere gasten.
Een feest is een samenkomst van een onbepaald aantal personen ter gelegenheid van een heugelijke gebeurtenis. Een
feest kan zonder directe aanleiding plaatsvinden. De feestjes mogen alleen op je eigen staanplaats plaatsvinden en
geen overlast veroorzaken. In alle gevallen moet er schriftelijk goedkeuring gevraagd worden, er wordt al dan niet dan
ook weer schriftelijk goedkeuring gegeven.
In geval van groepsvorming na 23:00 uur dient er special op geluidsoverlast gelet te worden. In geval van overlast
wordt de groep ontbonden en dient een ieder naar zijn eigen kampeermiddel terug te gaan. Hier wordt bij overtreding
streng toegetreden.
In hoogtijdagen kan het geluid van de horeca inrichting enige overlast bezorgen i.v.m. de hoge concentratie van gasten
en geluid. De overlast beperken we zo mogelijk en we sluiten om 01:30 uur.
Vanwege de overlast voor andere campinggasten is het in de maanden juli en augustus, op zon- en feestdagen en alle
verdere schoolvakanties niet toegestaan groot onderhoud en geen werkzaamheden met geluidsoverlast in, aan en
rondom uw caravan te plegen.
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