Hoe kunt u ons bereiken?
•
Per trein tot station Echt (ca. 7 km afstand)
•
Per buurtbus (v.a. station Echt) naar Koningsbosch
uitstappen bij halte Frenkenshof/Böhmerwald. (nu nog c.a.
500m de krimweg aflopen)
•
Eigen vervoer; A2 Eindhoven-Maastricht, afslag 44, richting
Brunssum aanhouden. Ca. 1 km vóór Koningsbosch, ziet u
aan de rechterzijde ons bord “Camping Böhmerwald”, nu
rechtsaf de krimweg op en nog 500 m rijden.

Camping Böhmerwald
Reservering & betaling;
Een reservering gaat in op het moment dat de eerste (aan)betaling
op onze rekening is bijgeschreven.
Seizoenplaats: Periode 1 april of Pasen (indien dit eerder valt) tot 1
november .
- Betaling 1e termijn (derde deel) einde januari.
- 2e termijn (derde deel) vóór half april.
-3e of laatste termijn vóór half juli.
Toeristischeplaats, vakantiehuisje of trekkershut;
s.v.p. voor reservering 50% van het totaalbedrag storten.
Restant dient bij of voor aankomst te worden voldaan.
Trekkershutten kunnen ook via het nationaal reserveringsburo
worden gereserveerd, echter deze rekent een extra bedrag als
reserveringskosten.
Aankomst; vanaf 14.00 uur. Vertrek vóór 12.00 uur.

Krimweg 1,
6104 rm Koningsbosch,
tel. 0475-309030
Gsm 0640608058
Banknr. NL68INGB0002552709

internet; http://www.bohmerwald.nl
email; bohmerwald@online.nl
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Wij wensen U nog een prettige vakantie;
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Hierbij ontvangt U nadere informatie over onze camping.
Böhmerwald is een nog vrij kleine doorgaans rustige en mooie
camping. De ligging is op de scheiding tussen midden- en zuidlimburg nabij het dorpje Koningsbosch.
Met op c.a. 2 km. afstand de Duitse en ongeveer 13 km de
Belgische grens, is het glooiende landschap bij uitstek geschikt
voor fietstochtjes. Vandaar ook dat o.a. VVV en ANWB hier dan
ook diverse fietsroutes heeft uitgezet.
Gezellige steden die de moeite waard zijn om te bezoeken zijn
o.m. Sittard, Roermond, Maaseik en Heinsberg en Maastricht.
Ook de echte natuurliefhebber k an hier zijn hart ophalen, bij een
vroege wandeling kan men hier nog heel wat wild tegenkomen.
Op ons c.a. 6 ha. grote terrein vindt U ondermeer de volgende
voorzieningen; een gezellig café waar u tevens tegen de avond een
hapje kunt eten, de grote activiteitenzaal waarin in het
hoogseizoen o.a. dans- en bingoavonden worden gehouden.
Receptie, telefooncel, wasserette, schone saniteire
voorzieningen ,sportveldje, speelveldje voor kinderen tot 6 jaar en
een grotere speeltuin voor kinderen tot 12 jaar.
Standplaatsen; bij de aanleg zijn wij uitgegaan van ruime
standplaatsen waarbij door beplanting is gertracht een maximum
aan privacy te creëren. De meeste standplaatsen zijn voorzien van
electra (CEE stekker, 4 of 6 amp.) met met watertappunt en riool
afvoer. Naast toerische- en seizoenplaatsen kunt u bij ons ook
terecht voor vakantiehuisjes en trekkershutten.
E.e.a. staat verderop in dit boekje beschreven.

Plattegrond camping Böhmerwald

Geachte Mevrouw/Mijnheer;

Vakantiehuisjes 3 t/m 5;
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Sanitairgebouw; Het sanitairgebouw wordt dagelijks tussen
9.00 en 11.00 uur schoongemaakt. Indien nodig gebeurt dit
vaker per dag. U wordt verzocht om tijdens de schoonmaak zo
min mogelijk gebruik te maken van het sanitairgebouw.
Kinderen beneden 6 jaar zonder begeleiding hebben geen
toegang. Mocht u tussentijds toch onregelmatigheden
constateren , gelieve dit dan aan ons te melden.
Chemisch toilet; Voor het ledigen van uw chemisch toilet staat
er midden achter het sanitairgebouw een witte slokop.
Aanwijzingen; Verzocht wordt dat u voor het overige handelt
overeenkomstig de normale fatsoensnormen of de aanwijzingen
van de beheerder. De beheerder is bevoegd, personen die de
voorwaarden verbonden aan het huren van staanplaatsen en/of
kampeerregelement niet naleven, zonder restitutie van reeds
betaald standgeld van het terrein te verwijderen.
Aansprakelijkheid; de direktie aanvaardt geen enkel
aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door derden aan , of
diefstal van eigendommen van kampeerders en eventuele

bezoekers
Tot slot; Heeft u klachten of wensen vertel het ons! Bent u
tevreden vertel het anderen!

Wij wensen u een prettig verblijf;
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Hal
Sanitair; WC, Douche + wastafel
Huiskame r met kleuren TV
Keuken; z.g. open keuken met;
Gascomfort
Warmwatergeiser
Potten/pannen/bestek (6pers.)
2 slaapkamers;
Een met 2 stapelbedden (4 slaapplaatsen)
De ander met 2 slaapplaatsen
Buiten; Eigen achtertuintje met gazonveldje, omgeven door
bomen en struiken. Zodat u met mooi weer buiten kunt zitten.
Bouwwijze; het geheel is gebouwd uit
steen met pannendak. Voorzien van
water (warm & koud), gas en electra
(4amp). Drie huisjes onder een kap.
De prijs; *Pasen, Pinksteren en
bouwvakweken ; Euro. 300,= per week.
Buiten het hoogseizoen Euro 250,= per
week (za tot za) of Euro 160,= per lang
weekend (do tot ma). Excl. 1,50 euro
toeristenbel. p/p. p/n.
Eindschoonmaakkosten bedragen € 25
Borgsom; Wij vragen naast de huurprijs een bedrag van Euro
50 als borgsom, welke u bij vertrek weer terugkrijgt als het
huisje correct is achtergelaten.
Reservering; gaat in indien 50% van de totale
huurprijs is ontvangen.
Banknr. NL68INGB0002552709
Lakens, slopen handdoeken dient u zelf mee te
brengen.

Om de leefbaarheid op de camping te bevorderen, zijn er ook op
onze camping een aantal regels van kracht;
*
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Aanmelden: Bij aankomst op het terrein dien U zich aan te
melden bij de receptie en (indien nog niet gebeurd) in te
schrijven in het nachtregister. De kampeerverordening
verlangt dat dit correct gebeurt. Ook bezoekers en logees
dienen zich eerst te melden bij de receptie.
Voertuigen; Auto’s horen zo veel mogelijk op de daarvoor
bestemde parkeerplaatsen. Rij zo min mogelijk onnodig over
de camping. Bezoekers hebben met hun auto geen toegang
tot het campinggedeelte en dienen deze dus op de daarvoor
aangelegde parkeerplaatsen te parkeren, dit uit gezonderd
bij slecht ter been zijnden. (Dit in overleg met de beheerder)
Op de rondwegen geldt een maximum snelheid van 5 km per
uur. Op de camping mag niet “gebromfietst “
worden.Bromfietsers dienen bij de ingang van de camping
hun motor af te zetten.
Plaatsing van het kampeermiddel; U w kampeermiddel
dient zó geplaatst te worden dat anderen geen overlast wordt
aan gedaan. I.v.m. brandveiligheid dient tussen de
kampeermiddelen tenminste een afstand van 3 meter open
gehouden te worden. Het maken van greppels, kuilen,
zinkputjes en wijzigingen aan onze infrastruktuur e.d. is niet
toegestaan.
Honden; Honden en andere huisdieren kunnen i.o.m. de
beheerder worden toegelaten. Indien dit het geval is dan
mogen deze de overige gasten niet hinderen en dienen altijd
op het terrein te zijn aangelijnd (ook op uw eigen
standplaats). Het is niet toegestaan uw huisdier op de
camping zijn behoefte te laten doen. Mocht dat mogelijk
toch gebeuren, dan dient u zelf voor verwijdering hiervan te
zorgen. Uw huisdier kunt u o.a. vrij laten rondlopen op het
hondentoilet buiten de camping.
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Huisvuil; Houdt uw terreingedeelte schoon. Deponeer uw afval
in de de daarvoor bestemde container(s). Probeer het
afvalvolume zo klein mogelijk te houden. Het meebrengen van
afval van thuis of het aanbieden van grof afval is niet

toegestaan.
Beplanting; Respecteer onze aanplant. Het snoeien of kappen
van bomen/struiken is niet toegestaan. Mocht u desondanks last
hebben van hinderlijke begroeïing, neem dan kontakt op met de
beheerder.
Geluidsapa ratuur; Gebruik van geluidsapparatuur mag voor
de overige gasten geen overlast veroorzaken. Zorg er voor dat
het geluid op een afstand van 10 meter niet hoorbaar is.
Sport en spel; Voetbal, badminton ed. tussen de standplaatsen
en op de wegen is niet toegestaan. U hindert hiermee uw
medegasten. Maak gebruik hiervoor van de bestemde
sportvelden.
Speeltuin; De speeltuin is uitsluitend voor kinderen tot en met
12 jaar bestemd. Het betreden geschiedt op eigen risico. Na
21.00 uur of zonsondergang is de speeltuin gesloten en
verboden terrein.
Nachtrust; De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt om
07.00 uur. Dit betekent dat u gedurende deze tijd niemand tot
last mag zijn, ook auto verkeer op het terrein is dan niet
toegestaan.
Bijbouwsels; In bepaalde gevallen is het onder voorwaarden en
met toestemming van de beheerder mogelijk een tuinhuisje
(berghok) te plaatsen.Het plaatsen van hekwerken, schuttingen
e.d. zijn niet toegestaan. Bij het niet naleven van de
aanwijzingen van de beheerder kunt u worden verplicht om het
bouwsel af te breken. E.v.t. kosten zijn dan altijd voor uw eigen
rekening.
Water & electra; Besproeien van tuintjes is zonder
toestemming van de beheerder niet geoorloofd. De electra is
afgezekerd op 4 of 6 amp., indien u herhaaldelijk de zekeringen

