Welkom op onze accommodatie!
U heeft zojuist een verblijf geboekt in de Deel. Om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken,
geven wij u graag nog wat informatie:

Accommodatie de Deel
• De Deel is een daglocatie gelegen op camping Het Hallse Hull, Hallseweg 10, Hall (bij Eerbeek).
• Tijdens uw verblijf is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de dagelijkse leiding heeft. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de gang van zaken op het terrein en in de accommodatie.
• Het Hallse Hull is gelegen aan de oostelijke rand van het nationaalpark "De Veluwezoom". Je
verblijft hier op een heerlijk rustige plek, midden tussen het groen, in een bosrijke omgeving. Een
schitterend gebied in de nabijheid van de Loenermark, met het Apeldoorns Kanaal aan de ene
kant en de IJsselvallei aan de andere kant, met haar culturele middeleeuwse stadjes Doesburg en
Bronkhorst.
• De accommodatie kan als volgt worden gehuurd (tarieven 2013 inclusief 21% btw):
Morgen/middag
9.00 - 18.00 uur
€ 108,50
energietoeslag* € 17,00
Middag/avond
14.00 - 23.00 uur
€ 108,50
energietoeslag* € 17,00
Hele dag
9.00 - 23.00 uur
€ 145.00
energietoeslag* € 20.50
*Energietoeslag wordt in rekening gebracht van oktober t/m april.
• Bovenstaande tijden zijn inclusief de tijd die u nodig
heeft om in- en uit te ruimen en de accommodatie schoon op te leveren. Huur voor een weekend
of meerdere dagen is mogelijk in overleg met de aanmeldsecretaris.
• Na bevestiging van de aanvraag maximaal één maand optie.
Binnen één maand dient een aanbetaling van 50% te zijn voldaan,
waarna de reservering definitief is. Bij niet tijdige betaling vervalt de
optie.
• Restant betaling dient uiterlijk 6 weken voor de verhuurdatum op
onze rekening 25.46.04.102 te zijn bijgeschreven. Bij contante
betaling op de accommodatie worden € 25,00 administratiekosten
in rekening gebracht.
• Borg voor sleutel en schoonmaak bedraagt € 75,00 (bij voorkeur contant).
• De accommodatie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.
• In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende
gastheer/gastvrouw bindend, met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of bij de
administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -Kampeerterreinen te Amsterdam.

Over uw verblijf
• Uw auto kunt u gratis parkeren op onze parkeerplaats.
• De huurder van de accommodatie, zoals vermeld op de huurovereenkomst, is in alle gevallen
verantwoordelijk voor het naleven van deze huisregels door zijn of haar gasten. Ook is hij/zij
aansprakelijk in geval van schade.
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• De Deel wordt verhuurd inclusief gebruik van het terras en de daarbij behorende stoelen. Het is
niet toegestaan andere delen van de camping te gebruiken. De terrasstoelen mogen uitsluitend
op het terras worden gebruikt.
• In overleg met de gastheer/gastvrouw mag er buiten een barbecue gebruikt worden.
• Het is niet toegestaan om tafels en stoelen van binnen naar buiten te verplaatsen.
• Het is niet toegestaan artikelen te verkopen vanuit De Deel of op de camping zonder schriftelijke
toestemming van de beheercommissie en/of aanmeldsecretaris.
• In geval van breuk, vermissing van inventaris en overige schade aan de accommodatie zullen de
kosten in rekening worden gebracht bij de huurder. Inventaris van De Deel mag niet worden
meegenomen naar de camping.
• Roken is niet toegestaan in De Deel.
• Het ophangen van slingers en/ of andere versieringen is
wegens brandgevaar verboden.
• De Deel bevindt zich op een natuurkampeerterrein, het geluid
van muziek en dergelijke mag niet op het terrein te horen zijn.
Vanaf 23:00 uur is er nachtrust.
• Meegebrachte huisdieren mogen aangelijnd bij of in de Deel
vertoeven. Zij dienen aangelijnd buiten het terrein, langs de
openbare weg, te worden uitgelaten.
• De Deel dient na gebruik door de huurder te worden schoongemaakt: servies en glaswerk
afwassen, tafels en keukenbladen schoonmaken, toiletten schoonmaken, vuilnisbakken legen en
voorzien van schone plasticzakken, vloer vegen en zo nodig dweilen, afval op het terras en de
naaste omgeving opruimen. (Huurder dient zelf zorg te dragen voor handdoeken, theedoeken en
vaatdoekjes).
• Na gebruik wordt de inventaris en de schoonmaak samen
met de gastheer/gastvrouw gecontroleerd. Eventuele schade
of extra schoonmaakkosten worden bij de huurder in
rekening gebracht. Indien de accommodatie conform
bovenstaande regels is gebruikt en wordt opgeleverd, wordt
de borg van € 75,00 (indien contant voldaan) na het inleveren
van de sleutels geretourneerd. Indien de borg als PIN-betaling
is voldaan wordt deze teruggestort op de rekening van de
huurder.

Hoe bereikt u onze accommodatie
• Gps: rd 203.020 457.700
• Per openbaar vervoer: vanaf Zutphen NS met buurtbus 504 (niet op zondag) naar Hallseweg – Hall
op 200m van de camping. Of vanaf Apeldoorn/Dieren NS met bus 43 naar centrum Eerbeek. Hier
overstappen op buurtbus 504 (niet op zondag) of 2,5km lopen. Regiotaxi vanaf Zutphen NS (bel
0900-8015, 1 uur tevoren).
• Per auto: vanaf Eerbeek borden Hall volgen, 100 m. na de brug ligt rechts het Hallse Hull.

Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf op onze prachtige
accommodatie. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om
het met net zoveel respect te behandelen.
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