
 

Familie Keiser 
1, Toodlermillen 
 
L–9181 Tadler–Moulin 

Tel.: 00352 - 83 91 89 
Fax: 00352 – 839189-89 

info@camping-toodlermillen.lu 
www.camping-toodlermillen.lu 

 

Tarieven seizoen 
2021: 

 
Hoogseizoen  
15.07 – 15.08.  

Tussenseizoen 
01.07 - 14.07 
16.08 - 31.08 

Voor /naaseizoon 
15.04 - 30.06  
01.09 - 15.09  

Kampeerplaats inklusieve          
2 Personen: 

28,00 € 24,00 € 23,00 € 

Kampeerplaats aan het 
water inklusieve 2 Pers: 

30,00 € 26,00 € 23,00 € 

Extra Person: 8,00 € 7,00 € 7,00 € 

Kind (12-18 jaar): 6,00 € 5,00 € 5,00 € 

Kind (3-11 jaar): 4,00 € 3,50 € 3,50 € 

Kind (0-2 jaar): gratis gratis gratis 

Camperplaats  C1-3  
+2 Personen + stroom 

28,00 € 24,00 € 23,00 € 

Hond / Huisdier: 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Douches: 0,24 € 0,24 € 0,24 € 

Heet water voor de  afwas: 0,25 € 0,25 € 0,25 € 

Stroomaansluiting: 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Wasmachine: 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Wasdroger: 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Dagbezoeker: 2,50 € 2,50 € 2,50 € 

Borg: blauwe Sep-Key: 
contant/cash 

 
30,00 € 

 
30,00 € 

 
30,00 €  

Borg: sleutel voor    
elektra aansluiting 

10,00 € 10,00 € 10,00 € 

Borg stroomadapter: 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

WIFI gratis gratis  

Reserveringskosten    10,00 €     

De borg voor de blauwe Sep-Key € 30,- en/of de sleutel voor elektra € 10,- en/of  
adapter 20,00 € wordt samen met het saldo bij het afrekenen van de rekening 
afgeschreven. 



 

Beste Campinggasten 
 

Welkom op onze camping. 
We wensen u en uw familie een mooie en zonnige vakantie toe. Wij, de familie Keiser en 
medewerkers, zullen alles doen om uw vakantie zo aangenaam mogelijk te maken. 
Voor al uw vragen, wensen of problemen kunt u bij ons terecht. 
 

Algemene informatie: 
 

• De camping is geopend van 15/04 tot 15/09. Aankomen en vertrekken is op alle dagen mogelijk 
gedurend de openingstijden van de receptie. 

 

• De receptie en de winkel zijn geopend van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 19.00 uur              
in het voor- en naseizoen van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur.                                  
Een broodbestelling kunt u in de winkel/receptie afegeven tot 15.00 uur. Hier vindt uw 
campinggas, dranken, ijsjes enz. 

 

• Het Sep – Key sleutelsysteem:  
De slagboom en de toegangsdeur naar het sanitair werken met een toegangscontrole systeem. Bij   
uw inschrijving als gast krijgt u tegen een waarborg van € 30,00 een blauwe Sep-Key sleutel. 
Wij vragen aan u, uw sleutel niet te gebruiken om voor andere gasten of buren de slagboom te 
openen. Uw sleutel werkt dan niet meer bij uw eigen gebruik. De in- en uitgang wordt 
geregistreerd! 

 

• Slagboom: 
De slagboom is van ’s morgens 8.00 tot ’s avonds 22.00 uur geopend. Wanneer u na 22.00 uur   
terugkomt is de toegang geblokkeerd. U kunt uw auto dan op de parkeerplaats voor de slagboom 
parkeren. 
 

• Stroomaansluiting: 
Alle plaatsen zijn voorzien van een stroomaansluiting (blauwe CEE) stekker van 6 Ampère.         
6 Ampère x 220V = 1320W. Men kan problemloos apparaten aansluiten die onder het 
wattgebruik liggen. Kontroleer a.u.b. het verbruik van uw koffiezetapparaat, waterkoker koelkast 
etc. Gelieve niet te veel apparaten tegelijk aan te sluiten zodat de zekering niet uitvallt. 
 

• Douchen en afwassen: 
De douches werken op het Sep-Key betalingssysteem. Door betaling bij de receptie of in de 
automaat tegenover de toegangsdeur in het sanitairgebouw kunt u uw sleutel opwaarderen. Het 
tegoed staat vermeld in Euro’s, en wordt ook in Euro’s afgeboekt bij het douchen en bij de 
afwasbakken. In de opwaardeerautomaat kunt u ook ten allen tijde uw tegoed aflezen. Munten 
van 1 € kunt u in de receptie krijgen. Douchen kost per minuut 0,24 Euro, warm water bij de 
afwasbakken kost per minuut 0,25 Euro. Koud water is gratis. 

 

• Een bel voor het alarmnummer 112 bevindt zich links naast de ingangsdeur van het 
sanitairgebouw. 

 

• Een wasmachine en een droger vindt u in het sanitairgebouw bij de afwasbakken. Beide 
werken met de Sep-Key. De prijs per wasbeurt is € 5,00  en € 4,00 voor de droger. Waspoeder 
porties zijn verkrijgbar bij de receptie. 

 

• Wifi is gratis en werkt bijna op het hele terrein. De toegangscode is verkrijbaar bij de receptie. 
Tussen 24:00 uur en 07:00 uur is wifi uitgeschakeld. 

 

• Een EHBO post bevindt zich in de receptie. 
 

• Postvak: in de winkel kunt u post afgeven en postzegels kopen. Wanneer u post verwacht, kunt u 
die bij de receptie afhalen.   

• De stortplaats voor het chemisch toilet en voor het afvalwater is bij het oude gebouw. 
 

• Campers - Motorhomes: 

Er is geen afvoerstation voor afvalwater. Riolwater en afvalwater kunnen worden 
afgevoerd in het chemisch toilet. Het is niet toegestaan om grote hoeveelheden 
drinkwater aan te zuigen! 
Het dichtstbijzijnde servicestation hiervoor ligt op 6 km afstand.  

 

• Hond(en) uitlaten:  
U kunt uw hond uitlaten buiten het campeerterrein. Het is niet toegestaan de hond bij de 
receptie, op het strand of op hele campeerterrein uit te laaten.Als een hond zijn behoefte doet 
op de camping bent als hondenbezitter altijd verplicht om een zakje, schepje of ander 
opruimmiddel bij u te hebben. U kunt de poep daarna weggooien in de restafvalcontainer. 

 

• Op afspraak kunnen wij gasten zonder auto gratis vanaf het treinstation Goebelsmühle afhalen 
of brengen. 

 

• Heeft u iets gevonden of verloren, meld dit dan bij de receptie. 
 

Enige regels: 
 

Zoals overal waar mensen samenleven, zijn er ook op onze camping regels. Wij vragen daarvoor 
uw begrip en uw medewerking. Een verblijf op de camping houdt in dat men het camping-
reglement  accepteert. Gelieve het campingreglement te lezen dat in het infotafel in het sanitair 
hangt. 
 

 Auto’s en motoren mogen op het terrein alleen stapvoets rijden = 10 km/u. 

 Vissen is verboden !! 

 Geen kampvuur of open vuur maken. 

 Honden moeten op de camping aan de lijn gehouden worden.  

 Toiletten en douches zijn geen speelplaats voor kinderen. ( in geval van schade zijn de 
ouders verantwoordelijk voor hun kinderen.) Houdt u a.u.b. de toiletten en douches schoon. 

 De rusttijden op het kampeerterrein gelden van 22.00 tot 08.00 uur. Stel het  volume 
van radio’s, televisies en gelijkaardige toestellen in op een aangepast niveau. In het belang 
van de campinggasten verzoeken wij u vriendelijk om tijdens de genoemde tijden ook luide 
conversaties en rustverstorend lawaai te vermijden.  

 Naturisme is niet toegestaan! Gepaste kleding is verplicht voor alle volwassen en kinderen 
op het hele terrein, in het sanitair en alle verdere installaties. 

 Gooi geen statiegeldflessen in de afvalcontainer. Wilt u uw afval zo veel mogelijk 
scheiden? Er zijn aparte containers voor glas, papier, plastik, blik en melkverpakkingen. 
Wilt u metaal of grofvuil kwijt, dan kunt u dit melden op de receptie. 

 Wanneer u bezoek ontvangt, dient u dit te melden bij de receptie en taxe visite per 
familie te betalen. Wanneer uw gasten ook ’s nachts blijven dienen ze zich in te schrijven 
en de overnachting te betalen. De auto wordt op de parkeerplaats voor de ingang 
geparkeerd. 

 Het kampeergeld kunt u bij de receptie betalen. U kunt terecht met contant geld. Wij 
nemen girobetaalkaarten aan. Zoals Maestro (Pinpas), Visa, Eurocard en Mastercard. 

 Tussen 12:00 en 14:00 uur is de receptie gesloten. Houdt u rekening met de              
openingstijden voor het afrekenen. 

 Houdt uw plaats schoon en netjes. Bij uw vertrek bent u verplicht het afval in de container 
te gooien. 

 
Een prettige vakantie en bij voorbaat dank, Familie Keiser. 


