
 

Welkom 
Enkele handige tips om uw verblijf gemakkelijker te maken 

 

Toegang tot Camping Kerisole: 

De grote poort wordt beheerd door een digicode aan de linkerkant binnen en buiten de poort, 
deze is geblokkeerd tussen 22 en 7 uur. Al het autoverkeer is verboden tussen 22u en 7u op het 
terrein van camping Kerisole***.  Let op de aangegeven verkeersrichting en snelheid. 

Het kleine hek moet altijd gesloten blijven en heeft aan elke kant een mechanische code 
boven het handvat. 

Geluid: 

Luide activiteiten en discussies zijn niet toegestaan tussen 22.00 en 07.00 uur, het volume 
van uw audioapparatenmag uw buren niet storen. Overmatig lawaai is verboden op 
Camping Kerisole***. 

Bezoekers: 

Alvorens de camping Kerisole*** te betreden, moeten bezoekers hun aanwezigheid bij de 
receptie registreren (zich identificeren) en hun voertuig parkeren op de parkeerplaats voor 
camping Kerisole***. Bezoek is enkel toegestaan tussen 10u en 22u. 

KINDEREN: 

Kinderen vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders, die toezicht op hen moeten houden. 
In geval van een probleem of ongeval kan Camping Kerisole*** niet aansprakelijk worden gesteld. 

Afval: 

Laat geen afval achter in de sanitaire voorzieningen: bij de ingang van camping Kerisole*** 
staan de afvalbakken: gele containers voor plastic, papier en blik, , een kleine glazen container, 
een compostcontainer en groene containers voor het resterende afval. 

Sanitaire voorzieningen: 

De sanitaire voorzieningen worden elke dag schoongemaakt, houd ze schoon en deponeer 
het afval in de containers bij de ingang van de camping Kerisole ***. 



Het water is drinkbaar in sanitaire voorzieningen en stacaravans. Laat het water niet 
onnodig lopen en verkort de duur van de douche. 

Huurders van stacaravans wordt gevraagd gebruik te maken van hun eigen sanitair. 

Welzijn: 

U kunt genieten van de hot tub op 35 ° C (10 € / uur, max 4 personen) en een sauna op 65 
° C voor 2 personen op afspraak. 

Brood bestellen: 

De dag ervoor besteld via sms of WhatsApp, vind je rond 7.30 uur je brood en gebak in de 
snack afhalen. 

Snackbar: 

Geniet van een stevig ontbijt tussen 8u en 10u (de dag ervoor te bestellen), drankjes, ijs en 
gebak in de namiddag en huisgemaakte pizza's, biefstuk of worst met friet tussen 19u en 
20u30 (gelieve een uur van tevoren te reserveren) op het terras van onze snackbar of zelfs 
om mee te nemen! 

Marktdag: zaterdagochtend in Scaër 

  



 

INSTRUCTIONS AVANT DEPART DE LA LOCATION 

Chers Vacanciers, nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes 
suivantes concernant votre location avant l’état des lieux de départ : 

L’état des lieux avec remise des clés sera effectué entre 8h et 10h sur rdv 

1. Eteindre le frigo, le nettoyer 
2. Faire la vaisselle, puis la ranger (sèche) 
3. Nettoyer la cafetière 
4. Nettoyer le micro-onde 
5. Amener vos déchets aux containers 
6. Nettoyer la salle de bain (+ douche) et les WC  
7. Balayer et passer la serpillère 

En cas de non-propreté ou odeurs de cigarette dans votre location, le forfait 
ménage de 85 € sera retenu de votre caution, sera également facturé en cas de 
dégradations des biens mis à votre disposition. 

 

PRE-DEPARTURE INSTRUCTIONS  

Dear guests, please note the following instructions regarding your rental before 
leaving: 

The inventory with key collection takes place by appointment between 8 and 10 o'clock 

1. Turn off the refrigerator, clean it 
2. Wash the dishes and then clean them up (dry) 
3. Clean the coffee machine 
4. Clean the microwave 
5. Put your waste in the containers 
6. Clean the bathroom (+ shower) and toilet  
7. Sweep and wipe 

In case of uncleanliness or cigarette smell in your rental, the cleaning fee of 85€ 
will be deducted from your deposit, any damage will also be charged. 

 
 



 

ANWEISUNGEN VOR DER ABREISE  

Liebe Urlauber, bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen bzgl. Ihrer 
Vermietung vor der Bestandsaufnahme: 

Die Inventur mit Schlüsselübergabe erfolgt nach Vereinbarung zwischen 8 und 10 Uhr 

1. Schalten Sie den Kühlschrank aus, reinigen Sie ihn 
2. Waschen Sie das Geschirr und räumen es dann auf (trocken) 
3. Reinigen Sie die Kaffeemaschine 
4. Reinigen Sie die Mikrowelle 
5. Bringen Sie Ihren Abfall in die Container 
6. Reinigen Sie das Badezimmer (+ Dusche) und die Toilette  
7. Fegen und wischen 

Im Falle von Unsauberkeit oder Zigarettengeruch in Ihrer Vermietung wird die 
Reinigungsgebühr von 85€ von Ihrer Kaution einbehalten, eventuelle 
Beschädigungen werden ebenfalls in Rechnung gestellt. 

 

INSTRUCTIES VOOR VERTREK  

Beste vakantiegangers, houd rekening met de volgende instructies met 
betrekking tot uw gehuurde locatie voordat u de balans opmaakt: 

De inventarisatie met sleuteloverdracht vindt plaats op afspraak tussen 8 en 10 uur 

1. Zet de koelkast uit, maak hem schoon 
2. Afwassen, afdogen en daarna opruimen 
3. Maak het koffiezetapparaat schoon 
4. Maak de magnetron schoon 
5. Stop je afval in de containers 
6. Maak de badkamer (+ douche) en toilet schoon  
7. Vegen en vegen 

In geval van onreinheid of sigarettengeur in uw huur, worden de 
schoonmaakkosten van 85 € in mindering gebracht op uw borg, eventuele 
schade zal ook in rekening worden gebracht. 


