
FAQs van A - Z 

Noodnummer: 112 

Animatie 
Ons rijk gevarieerde evenementen- en animatieprogramma hangt uit naast de sanitaire 
gebouwen. 

Baden voor personen met een beperking
In sanitair gebouw 1 en in het vakantiegebouw is er telkens een bad beschikbaar, aangepast 
voor personen met een beperking. Wanneer u uw identiteitskaart voorlegt en een waarborg 
betaalt, krijgt u een sleutel aan de receptie. 

Café 
Net achter de receptie nodigen wij u elke dag uit voor het ontbijt, voor koffie  met taart, of om 
te genieten van cocktails, ijs, een kleine snack. U kunt uw keuze maken uit een groot aanbod 
dranken. 

Inkopen 
In onze winkel achter de receptie kunt u dagelijks verse broodjes en brood, regionale 
producten en een uitgebreid assortiment levensmiddelen en spullen voor elke dag halen. 

Verkoop van gas 
Bij de receptie kunt u gasflessen met vloeibaar gas verkrijgen. Flessen verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen. 

Huisdieren 
Huisdieren zijn welkom op de Heidehof, maar ze moeten wel aangemeld worden en er zijn 
kosten verbonden aan hun verblijf. Honden moeten overal (ook op de parkeerplekken) 
aangelijnd zijn. Honden zijn niet toegelaten in de sanitaire gebouwen, het zwembad en op de 
speelpleinen. 

Informatie 
Alle informatie in verband met de Heidehof end e omgeving vindt u overzichtelijk afgebeeld in 
de receptieruimte en in de brochures die u bij de receptie kunt vinden. 

Kinderland 
In het sanitaire gebouw 2 is er een kinderland voor kinderen tot 6 jaar. U kunt een sleutel 
krijgen aan de receptie tegen betaling van een borgsom. 

Kiosk 
Naast het openluchtzwembad kunt u ijs, koude dranken, zoetigheden en kleine snacks krijgen. 

Minigolf 
Bij de receptie kunt u  rackets, ballen en resultatenformuliertjes voor een minigolfspel ophalen. 

Afval 
U kunt uw afval gescheiden afleveren tijdens de openingstijden van onze afvalrecyclage-unit.   



Open vuur 
In principe is open vuur verboden. Uitzondering hierop is de toegestane vuurplaats in het 
zuid-oostelijke deel van de vakantieweide. 

Roken 
De camping is rookvrij. Op het hele terrein is een rookverbod van kracht. parkeerplekken 
van onze gasten, de vakantieweide en de toegewezen rookzones vormen hierop een 
uitzondering. 

Restaurant 
Wij kunnen u ons restaurant met Duitse en Italiaanse keuken van harte aanbevelen. 
Openingstijden: 11-14 en 17-23. Rustdag dinsdag. 

Receptie 
In het hoogseizoen (juni-september) staan wij dagelijks van 8–20 resp. 22  uur voor u klaar 
en in het laagseizoen van 9-13 en 14:30–17. U kunt ons telefonisch bereiken op 
+49-7333-6408.

Rusttijden 
De nachtrust duurt van 22 tot 7 uur, de middagrust van 13 tot 14:30. Op die tijdstippen zijn 
de opritten naar het terrein gesloten. 

Sanitaire gebouwen 
Alle sanitaire gebouwen op de Heidehof zijn gratis, en uitgerust met wc‘s, douches, 
wasbekkens, spoelkeukens en wasruimten. In de sanitaire gebouwen geldt een strikt 
rookverbod. 

Zwembad 
U kunt het openluchtzwembad gratis gebruiken. U moet zwemreglement en de 
kledingregels naleven. Het zwembad is alle dagen open van 8:00-20:00. Op maandag wordt 
er schoongemaakt, dan kunt u pas vanaf 14:00 zwemmen.  

Evenementenhuis 
Naast een gevarieerd evenementenprogramma bieden wij u ook de mogelijkheid om dit 
gebouw voor uw privé feesten te huren. Neemt u alstublieft contact met ons op. 

Speelpleinen 
Er staan twee moderne speelpleinen ter beschikking van de kinderen. Gelieve de 
gebruiksvoorwaarden die uithangen, na te leven. 

Sport 
Op onze vakantieweide vindt u voetbalgoals, twee velden voor beachvolley en enkele 
voorzieningen voor tafeltennis. Bij de receptie verhuren wij badminton- en tennisrackets, en 
-ballen. 

Wassen 
Bij de receptie kunt u muntjes verkrijgen voor de wasmachines en droogautomaten in al 
onze sanitaire gebouwen. 




