Geachte gast,
Wij heten u van harte welkom in onze safaritent van Vodatent.
Graag vragen wij u de tent met inventaris zorgvuldig te behandelen en te bewonen.
Tijdens uw verblijf vragen wij aandacht voor het volgende:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Controleer bij aankomst of alle inventaris aanwezig is (inventarislijst, z.o.z.) en de tent goed
schoon is. Wanneer er inventaris ontbreekt of uw tent niet schoon is vragen wij u dit op de
dag van aankomst te melden op de receptie zodat wij dit direct op kunnen lossen.
Om lekkages te voorkomen dient u bij regen contact met het tentdoek te vermijden.
Het is niet toegestaan om in de tent te roken.
De keuken staat op wieltjes en kan verplaats worden zodat u ook buiten kunt koken. Let erop
dat u na het verplaatsen altijd de rem op de wielen vast klikt. Dit in verband met de
veiligheid tijdens het koken.
Het verplaatsen van de koelkast, de bedden/matrassen en de kasten is niet toegestaan.
Matrassen, beddengoed en kussens mogen niet buiten de tent gebruikt worden. Honden
mogen niet liggen of lopen op matrassen, beddengoed of kussens uit de safaritent.
Het bevestigen van waslijnen in of aan de tent of het frame is evenals het ophangen van
wasgoed aan de tent is niet toegestaan.
De stroomvoorziening van de camping is niet geschikt voor zware elektrische apparaten zoals
haardrogers, strijkijzers, elektrische barbecues , etc. Wij vragen u dan ook dit soort
apparaten niet te gebruiken.
Gaat er tijdens uw verblijf iets kapot, meld dit dan bij de receptie.
Houd rekening met uw buren en andere gasten van de camping.
Op de vertrekdag dient u voor 10:00 uur uit te checken bij de receptie.
Controleer bij vertrek of alle inventaris nog compleet is en laat geen persoonlijke spullen
achter.
Laat de tent bij vertrek achter zoals u hem bij aankomst heeft aangetroffen.

Vodatent en de camping zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan u
of andere gebruikers van onze safaritenten. Gedragsregels van de camping dienen gerespecteerd te
worden. Bij het niet naleven van regels heeft de camping het recht u de toegang tot de camping te
ontzeggen, u heeft dan geen recht op restitutie.
Mocht u tijdens uw verblijf ergens problemen mee hebben, meld dit dan altijd bij de receptie. Wij
doen er alles aan om onze gasten een goede vakantie te bezorgen maar kunnen alleen problemen
oplossen als deze bij ons bekend zijn.
Het team van Vodatent en de camping wenst u een prettig verblijf toe!

Inventarislijst
Slapen
1x matras 220x210 cm
zonder dekbedden en kussens
Meubels
1x eet tafel
4x klapstoel
2x luxe stoel groot
2x luxe stoel klein
1x laag tafeltje
1x verrijdbare keuken

Apparaten en elektra
1x kachel (elektrisch
1x koelkast
1x koffiezetapparaat (filter)
1x waterketel
1x gastoestel 3 pits
1x powerunit
2x hanglamp
1x lichtsnoer
Servies
8x borden
1x bestekbak
4x vork
4x lepel
4x mes
4x theelepel
4x koffie/theeglazen
4x bierglas
4x wijnglas
4x beker
4x kom
1x grote schaal

Keuken
2x scherpe messen
2x aardappelschilmes
1x dunschiller
2x opscheplepel
1x soeplepel
1x bakspaan
1x slacouvert
1x garde
1x kaasschaaf
1x blikopener
1x kurkentrekker/flesopener
1x keukenschaar
1x rasp
2x snijplank groot
1x maatbeker
1x vergiet
2x voorraadbakjes
3x onderzetters
2x kookpan
1x soeppan
1x steelpan
2x koekenpan
1x gasaansteker
Overig
1x afwasteil
1x asbak
1x bezem
1x stoffer en blik
1x emmer
1x prullenbak
1x wasrek
1x wasknijpermandje
1x jerrycan
1x spiegeltje
2x kapstokhaakjes

Prijslijst Vodatent
Safaritent
Vloer
Tent
Frame
PVC Dak

€ 1500,€ 2000,€ 500,€ 500,

Slapen
1x tweepersoonsbed
1x matras 140x200 cm
2x stapelbed 90x200 cm
4x matras 90x200 cm
2x nachtkastje met lamp

€ 150,€ 175,€ 300,€ 100,€ 125,-

Meubels
1x hoge tafel
4x kuipstoel
2x luxe stoel
1x loungeset
1x stellingkast
1x verrijdbare keuken
1x voorraadkast

€ 100,€ 30,€ 60,€ 125,€ 20,€ 500,€ 200,-

Apparaten
1x kachel
1x koelkast
1x koffiezetapparaat
1x waterkoker
1x gastoestel

€ 30,€ 150,€ 30,€ 25,€ 200,-

Servies
12x borden
1x bestekbak
6x vork
6x lepel
6x mes
6x theelepel
6x koffie/theeglazen
6x bierglas
6x wijnglas
6x beker
6x kom
2x grote schaal

€ 2,€ 2,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 1,€ 3,-

Keuken
1x messenblok
2x aardappelschilmes
1x dunschiller
2x opscheplepel
1x soeplepel
1x bakspaan
1x slacouvert
1x garde
1x kaasschaaf
1x blikopener
1x kurkentrekker/flesopener
1x keukenschaar
1x rasp
1x snijplank groot
2x snijplank klein
1x maatbeker
1x vergiet
3x voorraadbakjes
3x onderzetters
3x kookpan
1x soep/pastapan
1x steelpan
2x koekenpan
1x gasaansteker

€ 10,€ 1,€ 1,€ 2,€ 2,€ 2,€ 1,€ 3,€ 3,€ 3,€ 3,€ 2,€ 2,€ 3,€ 1,€ 1,€ 3,€ 1,€ 1,€ 8,€ 12,€ 8,€ 8,€ 1,-

Overig
1x hanglamp
1x lichtsnoer
1x powerunit
1x afwasteil
1x asbak
1x bezem
1x stoffer en blik
1x emmer
1x prullenbak
1x wasrek
1x wasknijpermandje
1x jerrycan
1x spiegeltje

€ 20,€ 20,€ 300,€ 3,€ 2,€ 4,€ 2,€ 2,€ 15,€ 15,€ 3,€ 15,€ 3,-

