
Geachte gast, 
Van harte welkom op Camperpark Lingewaard. Wij informeren u graag over het volgende: 

INSCHRIJFFORMULIER 
1) VOOR EEN OVERNACHTING 

Naam:   _________________________________________ 
Adres:    _________________________________________ 
Woonplaats:   _________________________________________ 
Land:    _________________________________________ 
Kenteken:   _________________________________________ 
Datum aankomst:  _________________________________________ 
Datum vertrek:  ________________________________________ 
 
Prijs: € 16,-- per nacht per camperplaats , incl. 2 personen. Huisdieren & gebruik service station: 
gratis. Bij 5 aaneengesloten overnachtingen betaalt u voor 4 nachten, d.w.z. € 12,80 per nacht. 
 
Aantal nachten verblijf:           …. x € 16,- / €12,80 =  € …………. 
Aantal extra personen (vanaf 3 personen € 1,50 p.p. + p.n .)          …. x €  1,50 = € ……….…+ 
      Inhoud enveloppe * :         € …………. 

 

2) VOOR GEBRUIK SERVICESTATION ZONDER OVERNACHTING    
Prijs: € 3,-- excl. drinkwater   * 

Naam:  _________________________________________ 
Adres:   _________________________________________ 
Woonplaats:  _________________________________________ 
Kenteken:  _________________________________________ 
Datum:  _________________________________________ 
 
*Wilt u a.u.b. het verschuldigde bedrag samen met dit formulier in de hiernaast gelegen 
enveloppe in de brievenbus hieronder deponeren? 
 
"………………………………………………………………………………………………………………………………………" 
 

3) ALGEMENE INFORMATIE 
• Met deze wijze van betalen geven wij u veel vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat u dit niet beschaamt. 

U behoort altijd voor 17.00 uur voor de daaropvolgende nacht te hebben betaald. Mocht u later arriveren dan 
gaan we er vanuit dat u meteen bij aankomst het verschuldigde bedrag voldoet. De vertrektijd ‘s morgens is 
uiterlijk 12.00 uur; 

• De beheerder is meestal dagelijks kort aanwezig, zodat u geld kunt wisselen of eventuele vragen dan kunt 
stellen. U kunt uw vraag ook op dit formulier of op de enveloppe schrijven; 

• Code sanitair gebouw: 6691;  Wifi code: Park6691  (in en om het sanitairgebouw); 
• Draag met ons zorg voor schone en nette ruimtes. Huisdieren aub uitlaten buiten het camperpark; 
• U mag voor een veiliger gevoel de slagboom om 22.00 sluiten, ’s-morgens aub weer openen; 
• Er is camerabewaking aanwezig; 
• Onze algemene voorwaarden en huisregels staan vermeld op het informatiebord in het sanitair gebouw en 

op www.camperparklingewaard.nl; 
• Bij spoedeisende vragen kunt u bellen met: 1e: 06 440 312 66 (Peter), 2e: 06 515 936 34 (Wim).  
• Bij calamiteiten: zie de telefoonnummers en adressen in de informatiekast en bij het aanrecht in het sanitair 

gebouw. 
 
Het team Camperpark Lingewaard wenst u een prettig verblijf 
op ons park en een goed vervolg van uw reis!  


