
 
 
 
 

Kampeer-en gedragsregels toeristisch kamperen 
 
 
 
 
 
Wij heten jullie welkom bij Break Out Grunopark. Een leuke uitvalsbasis om de stad en provincie 
Groningen te verkennen. 
 

 Honden zijn toegestaan op de camping. Niet op het strand en het paviljoen. 

 Op de camping mag 10 k.m per uur gereden worden. Na 23.00 uur mag u niet meer over 
het terrein rijden.  

 De slagboom werkt van 06.00-23.00 uur. U betaalt € 40,00 borg voor de slagboomsleutel. 
Per sleutel kan er 1 auto op de camping en van de camping afrijden. Let op!! De 
slagboom sluit na elke auto. 

 Uw huisvuil kan in de containers op de parkeerplaats gegooid worden. Op maandag en 
vrijdag kan dit ook langs de weg gezet worden. Wij halen dit op. 

 Huisdieren zijn toegestaan als u ze maar aan de lijn hebt. Uitlaten graag buiten het 
campingterrein en neemt u een schepje mee. 

 Stroomstoringen kunt u melden op de receptie. Buiten receptietijden kunt u zich melden 
bij de beheerderwoning Hoofdweg 159- A. Binnen 2 uur wordt de storing verholpen. Na 
23.00 uur komen wij de volgende dag. 

 U kunt vrij gebruik maken van de douches. Kinderen onder de 10 jaar mogen niet zonder 
begeleiding douchen. Er mag niet gespeeld worden in het gebouw. 

 De receptie is geopend van 9.00-17.30uur (zomervakantie 9.00-19.00)  

 Bij calamiteiten buiten receptie-uren kunt u bellen met 06-13023801 of aanbellen bij de 
beheerderwoning op 159-A 

 De huisartsenposten na 17.00 uur of in het weekend: 0900-9229. Door de week kunt u 
bellen naar Dr. Smelik 050-4041215 

 De bus  lijn 5, naar Groningen, de rijtijden kan u vinden bij de bushalte en bij de receptie  

 Campinggasten hebben korting op de waterskibaan en het klimpark. Meer info hierover   
kan u krijgen op de receptie 

 
 
Wist u: 
 
Dat we heerlijke Spare Ribs hebben bij de Seizoenen. (Het restaurant bij de waterskibaan) 
Dat er leuke fietstochten zijn  in de buurt 
De nieuwe wijk Meerstad mooi is om even door te wandelen 
Dat het Maisdoolhof naast ons is en leuk is om te bezoeken vanaf 1 augustus. 
 
 
Veel plezier!! 
 


