
Handig om te weten
Receptie: Bij de receptie kunt u o a. terecht voor infor-
matie, folders en fiets- en wandelroutes. Na 14:00 uur 
kunt u uw post ophalen. 

Wasserette: Wasmachines (incl. auto. zeepdosering), 
drogers en een centrifuge staan tot uw beschikking. 
Munten verkrijgbaar in de automaat bij de wasserette.

Alle parkinformatie bij de hand: Ga naar www.krim.nl/
vakantiepark voor het recreatie-
programma, openingstijden, het huren van een fiets, 
onze Texeltips en nog veel meer.

Algemeen: Vanzelfsprekend houdt u altijd rekening met uw 
medegasten en gebruikt u radio’s, muziekinstrumenten en 
dergelijke alleen voor eigen gerief. Het gebruik van drones 
is niet toegestaan. Vermijd elk storend lawaai en aanstoot-
gevend gedrag. Van 23.00 tot 7.00 uur dient het stil te zijn op 
het park. Gebruik van alcohol op openbare wegen en pleinen 
is - behalve op de terrassen - niet toegestaan. Ook graven en 
open vuur op het terrein is niet toegestaan. Volgt u altijd di-
rect de aanwijzingen van de beheerders en de nachtwacht op.

Auto’s: Bij de accommodaties zijn één of twee parkeerp-
laatsen. Iedere kampeerder heeft een eigen genummerde 
parkeerplaats op een parkeerterrein. De kampeerterrei-
nen zelf zijn autovrij. Parkeren op of langs wegen is niet 
toegestaan. Vanzelfsprekend houdt u er rekening mee dat u 
zich op een park bevindt en rijdt u stapvoets, max.15 km/u. De 
normale verkeersregels zijn van toepassing. Voor het opladen 
van elektrische auto’s zijn laadpalen beschikbaar op het 
parkeerterrein naast Evenementenhal Texel. Om overbelasting 
van het elektriciteitsnetwerk te voorkomen is opladen bij uw 
accommodatie of kampeerplaats niet toegestaan.

BBQ: Barbecueën mag, mits bluswater nabij en niet direct op 
het gras.

Bezoekers: Bezoekers hebben vrij toegang tot het park en 
vallen tijdens hun verblijf onder uw verantwoorde-
lijkheid. Zij dienen voor sluitingstijd van de receptie te zijn 
aangemeld voor een eventuele overnachting. Zo niet, dan 
dienen zij het park voor 23.00 uur te verlaten. Het gebruik 
van het zwembad is tegen betaling mogelijk, op basis van 
beschikbaarheid.

Bromfietsen/motoren: Het rijden met bromfietsen en motoren 
is alleen stapvoets toegestaan op de verharde wegen. Stalling 
naast de accommodatie is mogelijk indien geen hinder wordt 
veroorzaakt.

Alarmnummer: Bel 112 bij brand en spoedeisend ambulance-
vervoer. Informeer ook Parkbeheer via het noodnummer: 
(0222) 316 888, voor EHBO en noodgevallen. Vakantiepark De 
Krim beschikt over een AED (reanimatieapparatuur).

Draadloos internet: Op Vakantiepark De Krim kunt u gratis ge-
bruikmaken van draadloos internet via een glasvezelnetwerk! 
U heeft 24 uur per dag de be-
schikking over een stabiele internetverbinding op uw 
vakantieadres. Alle accommodaties zijn voorzien van een 
vaste internetaansluiting met een Wifi-router voor draadloos 
gebruik binnen of buiten in de tuin. Op het park en op het 
kampeerterrein zorgen stevige zenders voor een goed signaal.

Geldopname: In de hal van de receptie staat een pinautomaat. 
Een wisselautomaat is beschikbaar in ‘t Paviljoen. 

Huisdieren: Er zijn maximaal 2 huisdieren per accommodatie 
of kampeerplaats toegestaan, m.u.v. huisdiervrije accommo-
daties. Plaatsen van afrastering is niet toegestaan. Op het park 
dient uw hond aangelijnd te zijn. Op de uitlaatweides kan uw 
hond zijn/haar behoefte doen. Eventuele verontreinigingen 
elders op het park dient u direct op te ruimen. Ook treft u 
gratis hondenpoepzakdispensers op het park aan. In het om-
ringende Krimbos geldt géén aanlijnplicht. Achter de receptie 
kunt u uw hond na een strand- of boswandeling wassen, met 
of zonder shampoo, anti-vlo- en tekenbehandeling en drogen 
in de Dogwash.  

Kamperen: U dient uw accommodatie direct rechts naast het 
paaltje met uw plaatsnummer op te bouwen en dient u drie 
meter afstand tot uw buren in acht te nemen. Een bijzettent 
mag niet groter zijn dan 2x2 meter. De sanitaire voorzieningen 
worden dagelijks meerdere malen gereinigd. Nadere infor-
matie treft u in het sanitairgebouw aan.

Kamperen Comfort Plus: Gasten van Comfort Plusplaatsen 
worden geacht zelf hun sanitair schoon te houden en schoon 
achter te laten bij vertrek. U kunt de eindschoonmaak ook 
laten uitvoeren voor €12,50. Dit dient u uiterlijk 1 dag voor 
vertrek bij de receptie aan te geven.

Kamperen elektriciteit: Een elektra-aansluiting met CEE-stek-
ker op het kampeerterrein biedt u 2200 Watt/ 10 Ampère. 

Milieu: Graag uw afval gescheiden afleveren op de verzam-
elplaatsen. Houd de omgeving van uw onderkomen, de 
gebouwen en het terrein schoon: zo vermijdt u stank en 
rommel. Plaats geen afvalzakken in de buitenlucht, omdat 
dit overlast van meeuwen of ongedierte kan veroorzaken. En 
voert u a.u.b. om dezelfde reden geen vogels. Die vinden het 
gehele jaar voldoende voedsel in de natuur. Batterijen kunnen 
bij de receptie worden ingeleverd.

Slagboom: Voor toegang door de slagboom (mits van 
toepassing) ontvangt u een pincode. Het is belangrijk de 
instructies te volgen voor een goede werking. De
pincode verleent alleen toegang voor de eigen auto, 
tussen 7.00 tot 23.00 uur. Een tweede parkeerplaats kunt u 
huren via de receptie, indien beschikbaar.

Speeltuinen: De speeltuintjes en het pannaveld zijn vrij te 
gebruiken. Sport of speel niet op plaatsen als u anderen 
daarmee hindert. De waterpartijen zijn géén zwemwater. 
Vliegeren met bestuurbare vliegers is niet toegestaan. 

Vertrek: U dient uw accommodatie op de vertrekdag om 
uiterlijk 10.00 uur te verlaten en de sleutel bij de receptie af te 
geven (gasten in de Hotelchalets om 11.00 uur). Campinggas-
ten dienen hun plaats om 11.00 uur leeg en schoon achter te 
laten. Bent u niets vergeten? 

Zwembaden: Het zwembad is maximaal 139 cm diep. Het 
zwembad kunt u alleen betreden met een geldig pasje dat bij 
aanmelding is verstrekt, mits van toepassing bij uw boeking. 
De zwembadkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar 
of inwisselbaar tegen contanten. Losse zwembadkaarten zijn 
alleen tegen betaling online verkrijgbaar mits de bezetting 
dat toelaat. Meer informatie vindt u op www.krim.nl/zwem-
bad. U kunt gratis gebruikmaken van kledinglockers welke 
afsluitbaar zijn met een pincode. Er is een directe doorgang 
naar het buitenbad. Vanwege de veiligheid en het zwem-
plezier kan het voorkomen dat wij (tijdelijk) beperkt gasten 
toelaten in het zwembad.

Tot slot: Ondanks onze aandacht en zorg is het mogelijk dat 
u problemen en/of opmerkingen heeft. Wij horen dat graag 
zo snel mogelijk, zodat wij samen tot een goede oploss-
ing kunnen komen. U kunt contact met ons opnemen via 
WhatsApp: 06-1349 1966. Ook voor uw ideeën en suggesties 
houden wij ons aanbevolen. Voor onze aansprakelijkheid 
rond bijvoorbeeld ondervonden schade en diefstal tijdens uw 
verblijf op het Vakantiepark en/of deelname aan activiteiten 
en voor zover niet anders vermeld, gelden de Standaard Voor-
waarden van Recron (www.recron.nl). Door uw aanwezigheid 
op het Vakantiepark verklaart u zich akkoord met de geldende 
regels en andere verstrekte aanwijzingen. Overtreding van dit 
reglement kan leiden tot verwijdering van het park. 

Wij hopen dat u een fijne tijd doorbrengt op Vakantiepark De Krim. Om uw verblijf en dat van andere gasten 
zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal regels.

Alarmnummer 
Bel 112 bij brand en spoedeisend ambu-
lance vervoer.
Informeer ook Parkbeheer via het 
noodnummer: (0222) 316 888,
voor EHBO & noodgevallen.

Vakantiepark De Krim beschikt over een 
AED (reanimatieapparatuur).

Parkregels


