INFORMATIE

Geachte Gast,
Hartelijk welkom op Vakantiepark de Doppenberg!
Om u alvast een beetje wegwijs te maken met ons park informeren wij u graag.
Vakantie geeft een gevoel van vrijheid, lekker genieten van uw Veluwsboerderijtje, chalet of
bungalow. Tijd om samen met elkaar door te brengen, lekker uitwaaien op of aan het
Veluwemeer of te genieten van de Veluwe bossen. Ons park is hiervoor de aangewezen plek
voor de rust en privacy, die u zoekt in uw vakantie.
Wij wensen u een prettige verblijf op ons park.
Met vriendelijke groet,

Gerrit Dobbenberg & Patricia Lucassen

www.dedoppenberg.nl
Tel : 0341-553152
Kantooradres : Jacob Catslaan 107 3852 BV ERMELO
Park Adres : Buitenbrinkweg 14

Vakantiepark de Doppenberg ABC
Auto:
Gebruik van de auto op het park is niet verboden, maar wij verzoeken u er minimaal gebruik
van te maken vanwege de rust en de veiligheid. Houdt u zich bij het op- en afrijden aan de
maximumsnelheid van 10km/u. Laat de motor niet onnodig draaien om geluidshinder en
onnodige uitlaatgassen te voorkomen. Bezoekers kunnen bij ons op de daarvoor bestemde
bezoekersparkeerplaats parkeren bij de hoofdingang.
Autopech:
Het telefoonnummer van de ANWB is 0800-0888.
Meld van te voren bij ons als de wegenwacht op het terrein moet zijn.
Fietsverhuur:
Van Nijhuis rijwielen verhuur, Zeeweg 64, 3853 LM Ermelo Tel: 0341-560293
Huisdieren:
Uw huisdier is bij ons welkom (indien een huisdier in de door u geboekte woning is
toegestaan), zorg dat het zo blijft. Laat uw trouwe viervoeter uit buiten het park. Mocht uw
dier voortijdig zijn behoefte gedaan hebben, ruim dan de uitwerpselen direct op.
HOUD UW HOND AAN DE LIJN!
Heeft u een dierenarts nodig, dan kunt u zich wenden tot:
 Dierenartsen AnimalCare Ermelo, Nassaulaan 1, 3851XZ Ermelo Telefoon: 0341553332


Sterkliniek Dierenartsen Ermelo, Horsterweg 66, 3851PL Ermelo Telefoon: 0341-553 325

Huisvuil:
Ieder huis heeft/kan via Dusseldorp een groen-en huisvuilcontainer verkrijgen. Deze kunnen
op de door Dusseldorp aangegeven dagen op de bezoekersparkeerplaats met bord
aangegeven plaats worden aangeboden voor ledigingen. Het is niet toegestaan grofvuil erbij
te plaatsen. Dit dient u zelf af te voeren naar de stortplaats.
Sleutel Huurfaciliteiten:
Als huurder krijgt u 1 sleutel welke past op het verhuurhuis. Bij verlies/schade van de sleutel
moeten wij u E30,- in rekening brengen.
Technische zaken:
Storingen van technische aard kunt u melden tijdens de openingstijden bij ons kantoor aan
de Jacob Catslaan 107 te Ermelo.
Vertrek Huurfaciliteiten:
Uiterlijk voor 10.00uur dient u de Huurfaciliteit te verlaten.
Wij verzoeken u voor de volgende zaken zorg te dragen:
- Vuilniszakken en evt. ander afval in de container deponeren.
- Bed afhalen. Gehuurde bedlinnen op de grond bij de voordeur leggen.
- De afwas doen.
- De thermostaat van de verwarming laag zetten.
- De koelkast op de laagste stand zetten en de deur gesloten.
Sleutel kunt u voor 10.00uur deponeren in postvak 113 in het postvakken gebouw bij de
tennisbaan en de bezoekersparkeerplaats bij de slagboom.

Calamiteiten / Noodgevallen.
Bij calamiteiten/noodgevallen belt u eerst 112 en vervolgens het calamiteitennummer 0653-307070
voor noodgevallen is dit nummer 24 uur bereikbaar.
Belangrijke Telefoonnummers:
Alarmnummer 112
Wel politie geen nood. 0900-8844
Spoed nummer Huisarts Bekker 0341-559652
Huisartsenpost Harderwijk Telefoon 0900-3410341(na 17.00uur, tijdens weekenden en feestdagen)
Calamiteitennummer De Doppenberg 0653-307070
Huisarts : J.F. Bekker Kon. Emmalaan 29A 3851XE Ermelo Tel 0341-552383
Huisartsenpost Harderwijk : Wethouder Janslaan 90 3844 DG Harderwijk Tel 0900-3410341
Tandarts Spaans: Nassaulaan 19, 3851XZ Ermelo Tel: 0341-552785
Brand:
Bel 112 en het kantoor: 0341-553152 of het calamiteitennummer 06-53307070
Meld duidelijk waar de brand is. Blijf in de buurt maar kies voor een veilige plaats, dat geldt voor uzelf
en ook voor andere aanwezigen. Als het nog mogelijk is probeer dan in het kampeermiddel de gas
toevoer en de elektriciteitsaansluiting af te sluiten. Probeer, indien mogelijk, een beginnende brand te
blussen. Een brandblusser moet in elk kampeermiddel voorhanden zijn.
Ongeval of ernstig letsel:
Bel 112 en het kantoor: 0341-553152 of het calamiteitennummer 06-53307070
Meld duidelijk waar het om gaat en waar het slachtoffer zich bevindt. Blijf in de buurt van het
slachtoffer, verleen eerste hulp, indien mogelijk, in afwachting van de ambulance. Verlies uw eigen
veiligheid niet uit het ook.
Ramp:
Luister naar radio Gelderland 103.3 FM. Zorg dat u te allen tijde weet waar u bent op het terrein en
waar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang is.
Tips:
1: Laat de brandblusser in uw kampeermiddel jaarlijks keuren. Alleen dan kunt u er op vertrouwen
ingeval van een calamiteit.
2: Laat uw gasapparaten regelmatig schoonmaken om verstikking door koolmonoxide te voorkomen.
3: bewaar dit instructieboekje op een makkelijk te bereiken plaats.

