
 

 
 

Een Caravan of Chalet kopen, doe je niet zo maar even. 
Daar slaap je een nachtje over en zorgt dat je vóóraf goed geïnformeerd bent. 
 
 
Daarom hebben wij een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet, waarvan Wij vinden,  

dat U dit vóóraf moet weten: 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 Permanente bewoning en inschrijven op het Camping adres is NIET toegestaan! Het is een Vakantiepark! 

 

 Het perceel waar caravan/chalet op staat is een huurperceel. Hiervoor dient u jaarlijks huur te betalen.  

Zie voor actuele tarieven: www.marisheem.nl  

 

 Bij aanvang van de perceel huurovereenkomst dienen er eenmalige kosten betaald te worden. 

Seizoenplaats:    € 250,- borg & € 250,- infra-/adminkosten 

Jaarplaats:     € 500,- borg & € 500,- infra-/adminkosten 

 

 Het verhuren van uw caravan of chalet is NIET toegestaan! 

 

 Er is GÉÉN animatie op Marisheem! 

 

 Uw auto (1 per plaats) parkeert u op een aparte parkeerplaats op loopafstand van uw perceel. 

 

 Vanaf April t/m September is de slagboom tussen 23.00 – 07.00 uur NIET toegankelijk!  

 

 Vanaf Oktober t/m Maart is de slagboom 24 uur per dag toegankelijk! 

 

 Uw bezoek dient zich altijd te MELDEN en Entree- / Logékosten te betalen. 

 

 Voor álle Verbouwingen / Aanpassingen / Uitbreidingen etc. dient VOORAF SCHRIFTELIJK toestemming te 

worden gevraagd bij de directie van Marisheem! 

 

 Er zijn 2 honden (camping-geschikt) per plaats toegestaan. Directie moet vóóraf goedkeuring geven.  

 

 Wifi-Masten op het terrein bieden gratis internet. Echter is dit niet vergelijkbaar met het internet dat u 

thuis gewend bent.  

 

 Met een MODEM creëert u wél een stabiel wifi-netwerk op uw perceel én kunt u met meerdere apparaten 

tegelijk online! De installatie regelen wij voor u. Informeer bij de receptie naar de tarieven. 

 

 De Horeca op Marisheem is alleen in de zomermaanden (beperkt) geopend.  

 

 RESPECT en BEGRIP voor elkaar hebben wij hoog in het vaandel staan! Zowel voor de mens als voor de 

natuur en voor alles om u heen! Laat anderen in hun waarde en behandel uw medekampeerders, zoals uzelf 
ook graag behandeld wilt worden! 

http://www.marisheem.nl/

