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Ik ga op vakantie en
ik neem mee...
U bevindt zich op Narvik HomeParc Mooi
Zutendaal. Voor een verblijf op het park
bevelen wij u van harte aan om vijf dingen
mee te brengen, namelijk uw zintuigen!
Neem nu uw ogen. Daarmee ziet u in de lente de uit
gestrekte Limburgse bossen ontwaken uit hun winterslaap. In de zomer nemen uw ogen waar hoe gezellig
druk het park is, met al zijn gasten in vakantiestemming.
In het najaar helpen uw ogen u bij het zoeken naar
tamme kastanjes om met familie en vrienden te poffen.
En ’s winters? Dan doen uw ogen niets meer dan vol
verbazing staren naar het winterwonderland dat zich
om u heen uitstrekt.

waardoor u zich tijdens een boswandeling omdraait en
oog in oog staat met een ree?
En dan de reukzin, ook al zo belangrijk. Neem plaats op
uw terras en geniet van de aroma’s van het verse en nog
warme brood dat u haalde bij de parkwinkel. Snuif tijdens
een wandeling in de omgeving de geuren op van de
bomen en de bosgrond. En verwen uw neus door in
uw villa of chalet een heerlijk geurend diner op tafel te
toveren voor familie en vrienden.
De smaakzin komt volledig aan haar trekken in restaurant
Mooi Parkzicht, centraal gelegen op Narvik HomeParc
Mooi Zutendaal. Prikkel uw smaak met een mooi Belgisch
speciaalbier. Ervaar de verse carpaccio. Laat een hap koud
chocolade-ijs smelten op uw tong. Dompel uzelf onder in
het Bourgondische Belgische leven.
De tastzin wordt vaak ten onrechte onderschat. Want met
uw huid voelt u de intense hitte van de sauna in uw eigen
Narvik Villa. Met uw huid voelt u de ruwe bast van de
eeuwenoude beukenboom naast uw accommodatie. Met
uw huid voelt u de vers gevallen sneeuw op een mooie
decembermorgen.

Beleef het leven.
Beleef Narvik HomeParc Mooi Zutendaal.

Uw gehoor is niet minder belangrijk tijdens uw verblijf.
Want hoe hoort u anders die specht die op karakteris
tieke wijze hoog in een eikenboom zijn nest bouwt? En
hoe hoort u anders de ontwapenende lach van het kind
dat volmaakt gelukkig van de glijbaan roetsjt? Of hoe
bespeurt u anders achter u het gekraak van een tak,

Handig om te weten
Aankomst in uw villa of chalet
De schoonmaakdienst van Narvik HomeParc Mooi
Zutendaal heeft haar uiterste best gedaan om uw
accommodatie in orde te brengen. Mocht u niet tevreden
zijn, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie (uiterlijk
voor 12.00 uur op de dag na aankomst). Uw klacht zal
dan op passende wijze worden verholpen. Indien u de ge
breken na deze termijn meldt, kunnen wij uw klacht niet
meer inwilligen. De villa’s en chalets worden gecontro
leerd op technische mankementen. Ontdekt u tijdens uw
verblijf een mankement, dan kunt u dit melden bij de
receptie. Onze technische dienst zal dan actie onderne
men. Bij beschadiging of vernielingen door uw schuld
wordt een bedrag op uw borg ingehouden. Meld het
bij de receptie als u iets breekt. Wij verzoeken u geen
meubilair te verschuiven of naar buiten te verplaatsen;
hier is het terrasmeubilair voor. De inventaris dient in
goede staat en zoals aangetroffen bij aankomst te worden
achtergelaten.
Aankomst op uw kampeerplaats
Indien u technische defecten of gebreken van andere
aard constateert bij uw kampeerplaats, dan kunt u dit
melden bij de receptie. Ook wanneer u het sanitairge
bouw niet in schone staat aantreft, verzoeken wij u dit te
melden bij de receptie. Wij zullen het probleem dan op
passende wijze oplossen.
Aankomst tijdens sluitingstijden receptie
Komt u aan buiten de openingstijden van de receptie, bel
dan naar telefoonnummer +32 (0)47 997 26 40.
U dient zich de dag na aankomst voor 12.00 uur aan te
melden bij de receptie.
Bezoekers en logés
Bezoekers van onze gasten dienen zich altijd te melden bij
de receptie. Logés betalen parklasten (€ 1,75 p.p.p.n.) en
bedlinnen (€ 6,95). Voor parkfaciliteiten die men wenst
te gebruiken worden de daarvoor geldende kosten berekend. Logés zijn toegestaan tot verblijf van maximaal zes
personen per accommodatie (twaalf personen voor de
twaalfpersoons accommodaties).

Enquête
Wij kennen graag uw mening over ons park. Daarom ont
vangt u bij aankomst een enquête. De enquête kunt u bij
vertrek weer afgeven bij de receptie of deponeren in de
brievenbus voor het receptiegebouw.
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen afgehaald worden bij de
receptie. Wij houden de gevonden voorwerpen twee
maanden in bewaring. Na twee maanden worden voor
werpen aan een goed doel geschonken.
Huisdieren
Huisdieren zijn, mits aangelijnd, welkom op het park. De
reglementen van het park dienen te worden opgevolgd.
Zorg dat u een poepschepje of –zakje bij u draagt, zodat
andere gasten geen hinder ondervinden van uw huisdier.
De hondenpoepzakjes zijn verspreid over het park gratis
verkrijgbaar.
Huisvuil
Wij proberen de afvalverwerking altijd zo milieuvriendelijk
mogelijk uit te voeren. Wij vragen u daarom uw afval
gescheiden te deponeren in de daarvoor aangewezen
containers. Er zijn containers voor restafval, glas en
papier. Lege batterijen kunt u inleveren bij de receptie.
Parkeren
Er mag per accommodatie of kampeerplaats één voertuig
worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeer
plaats. Parkeer geen auto’s op het gras of op de weg.
Twaalfpersoons accommodaties beschikken over twee
parkeerplaatsen. Tijdens het laden en lossen bij aankomst
en vertrek mag u voor korte tijd meerdere voertuigen bij
uw villa, chalet of kampeerplaats parkeren. Tijdens uw verblijf dient een eventueel tweede voertuig op de centrale
parkeerplaats bij de hoofdingang geplaatst te worden.

Post
Post kan tijdens de openingsuren worden afgegeven
aan de balie van de receptie. Hier zijn zowel Belgische
als Nederlandse postzegels verkrijgbaar. Na sluitingstijd
deponeert u de post in de brievenbus bij de deur van het
receptiegebouw.
Slagboom
U ontvangt bij het inchecken per villa, chalet of kampeer
plaats één slagboompasje (twee bij een twaalfpersoons
villa). Hiermee opent u tussen 07.00 en 22.00 uur de
slagboom. Bij verlies van of schade aan de pas wordt
€ 30,- in rekening gebracht. Het slagboompasje is slechts
geldig tijdens uw verblijf en mag niet aan derden worden
gegeven. Bij het in- en uitrijden dient u het pasje in de
kaartlezer te steken. In verband met orde, veiligheid en
nachtrust mag er niet tussen 22.00 en 07.00 uur op het
park gereden worden. Na 22.00 uur kunt u uw voertuig
parkeren op de centrale parkeerplaats en te voet naar uw
accommodatie gaan. Mocht u na deze tijd het park om
een dringende reden willen verlaten, kunt u steeds
24u/24u uitrijden.
Vertrek uit uw villa of chalet
U dient de accommodatie op de dag van uw vertrek
voor 10.00 uur te verlaten. Gelieve de accommodatie te
vegen en vuil beddengoed in de hal van de chalet of villa
te deponeren. De sleutels en het slagboompasje moeten
afgegeven worden bij de receptie. Buiten openingstijden
van de receptie kunt u de sleutels en het slagboompasje
in de groene brievenbus bij de receptie werpen.
Vertrek van uw kampeerplaats
Voor 10.00 uur moet de kampeerplaats opgeruimd
achtergelaten zijn. De sleutel voor het waterkraantje
en het slagboompasje kunnen ingeleverd worden bij de
receptie. Buiten de openingstijden van de receptie mogen
het waterkraantje en het slagboompasje (voorzien van
uw naam en plaatsnummer) in de groene brievenbus bij
de receptie gedeponeerd worden.

Niet vergeten bij vertrek
•	Het bedlinnen dient u bij vertrek van de bedden te
halen en in de hal van uw accommodatie te deponeren. De moltons mag u te laten liggen.
•	Het servies en het bestek dienen schoon in de lades
en kastjes te worden achtergelaten.
•	Zorg er voor dat de kachel uit staat.
•	Sluit ramen en deuren.
•	Deponeer restafval, papier en glas in de daarvoor
bestemde containers op het park.
•	Retourneer gehuurde artikelen bij de receptie en/
of winkel.
•	De kampeerplaats dient opgeruimd te worden
achtergelaten.
•	Laat uw afwasmachine leeg achter bij vertrek.

Parkfaciliteiten
Receptie
Bij de receptie kunt u terecht voor allerhande informatie,
fiets- en skelterverhuur.
Verlenging van uw verblijf
Indien u uw verblijf wilt verlengen kunt u de mogelijkheden navragen bij de receptie. Voor verlenging van uw
verblijf gelden aantrekkelijke prijzen.
Dvd-verhuur
Voor een gezellige avond in uw villa of chalet huurt u bij de
receptie een dvd. Als u een dvd huurt kunt u de dvd-speler
er kosteloos bij lenen.
Informatiekanaal
Informatie over het park, de omgeving en andere zaken
vindt u op het informatiekanaal op uw tv. Voor benodigde
informatie die niet op het kanaal staat kunt u naar de
receptie gaan.
Parkhart
Het Parkhart is het gezellige centrum van ons vakantiepark. Hier vindt u vrijwel alle voorzieningen:
het restaurant, de binnenspeeltuin, de zwembaden, de
parkwinkel, de wasserette, de frituur en nog veel meer.
Recreatieteam
In het hoogseizoen en enkele andere vakanties worden
door het recreatieteam leuke en leerzame activiteiten
georganiseerd. Informeer bij de receptie in welke periode
het hoogseizoen valt en in welke andere vakanties het
recreatieteam aanwezig is.

Restaurant Mooi Parkzicht
Het park beschikt over een sfeervol restaurant.
Actuele openingstijden vindt u op het informatiekanaal.
Frituur
Snacks zijn verkrijgbaar in de frituur naast de winkel, in
het centrum van het park. Als de frituur gesloten is, kunt
u zich wenden tot restaurant Mooi Parkzicht. Ook daar
kunt u snacks krijgen om mee te nemen.
Binnenspeeltuin
De binnenspeeltuin bevindt zich op de bovenverdieping
van restaurant Mooi Parkzicht. Actuele openingstijden
vindt u op het informatiekanaal of vraagt u na bij de
receptie of in het restaurant.
Parkwinkel
Het park beschikt over een parkwinkel. Hier wordt
een ruim assortiment aan voedingsmiddelen en verse
broodjes aangeboden. Actuele openingstijden van de
winkel vindt u op het informatiekanaal.
Broodjesservice
Voor verse broodjes kunt u het broodformulier in de
winkel afgeven of deponeren in de brievenbus bij de
winkel. U kunt de broodjes dan de volgende dag afhalen
bij de parkwinkel (let alstublieft op de openingstijden).
Fiets- en skelterverhuur
Voor de verhuur van fietsen en skelters kunt u terecht in
de receptie.
Wasserette
Bij de receptie kunt u was- en droogmuntjes verkrijgen
voor de wasserette. Let erop dat u het muntje als laatste
handeling in het apparaat gooit, anders bent u het
muntje kwijt. De wasserette is (onder voorbehoud) dag
en nacht geopend.

Zwembad
Op het park is een binnen- en buitenzwembad aanwezig.
Het buitenbad wordt geopend bij meerdere dagen warm
weer. Actuele openingstijden van het zwembad vindt u op
het informatiekanaal.
Draadloos internet
Op het hele park is draadloos internet te ontvangen.
U koopt internetvouchers aan de receptie.

Vakantiewoningen
te koop

Luxe Wellnessvilla Jan des Bouvrie
vanaf € 237.500

U heeft nu de kans om een vakantiewoning te kopen,
gelegen op één van onze vakantieparken midden in
het natuurrijke Limburg. Narvik HomeParcs biedt een
gegarandeerd rendement op deze woningen, een
ideale investering voor de particuliere belegger!
De vakantievilla’s op Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
brengen jaarlijks een vast rendement op van 6,2%
en dit gedurende tien jaar. Er zijn verschillende types
vakantiewoningen te koop, waaronder twee ontwerpen
van gerenommeerd architect Jan des Bouvrie: de Luxe
Villa Jan des Bouvrie en de Luxe Wellnessvilla Jan des
Bouvrie, beiden geschikt voor vier personen. Daarnaast
kunt u ook een nieuwe Narvik Villa Deluxe kopen voor
zes of twaalf personen.

Narvik Chalet vanaf € 59.500

Narvik Villa Comfort vanaf € 147.000
(6 pers.) - € 313.00 (12 pers.)

Wenst u een vakantiewoning aan te schaffen die
onmiddellijk beschikbaar is? De bestaande Narvik
Chalet en Narvik Villa Comfort worden eveneens te
koop aangeboden. Deze worden bij verkoop volledig
opgeknapt en opnieuw ingericht.
Op Narvik HomeParc Heelderpeel kunt u een
prachtige vakantievilla kopen tegen een jaarlijks vast
rendement van 6%, eveneens gedurende tien jaar. De
Narvik Villa Dalvik voor zes personen is een prachtige
vakantiewoning, direct aan het water gelegen. Ook
de Luxe Villa Jan des Bouvrie wordt hier te koop
aangeboden.
- Gegarandeerd rendement (op alle woningen behalve de Narvik chalets)
- Bedragen inclusief btw en eigen grond
- Jaarlijks drie weken gratis met vakantie
- Verhuur en onderhoud gebeurt door Narvik HomeParcs
- Modelwoning op Narvik HomeParc Mooi Zutendaal elk weekend open
van 11u tot 16u
- Verkooppresentatie iedere 3de donderdag van de maand, in restaurant
‘Mooi Parkzicht’.

Narvik Villa Deluxe vanaf € 219.000
(6 pers.) - € 434.000 (12 pers.)

Luxe Villa Jan des Bouvrie
vanaf € 168.000

Narvik Villa Dalvik vanaf € 211.000
(excl. BTW, gelegen in Heel, Ned.)

Meer info: www.narvikhomeparcs.com
Of maak een afspraak:
+32 (0)498 01 88 78 / +31 (0)6 53 32 54 08

Tips voor uitstapjes
Op de receptie zijn voor verschillende attracties in de
omgeving toegangskaarten of vouchers te koop. Ook
vindt u hier een assortiment aan wandel- en fietskaarten. Vraag er geheel vrijblijvend naar bij de receptie.
Wandelen
Bij de receptie zijn verschillende wandelkaarten te koop.
De routes lopen door het Nationaal Park Hoge Kempen
en haar omgeving. Meerdere routes lopen bijna direct
langs Narvik HomeParc Mooi Zutendaal. De lengtes van
de vele beschikbare wandelroutes variëren van drie tot
vijftien kilometer.
Fietsen
De omgeving van het park leent zich uitstekend voor
fietstochten. U koopt fietskaarten eenvoudig bij de
receptie. Narvik HomeParc Mooi Zutendaal ligt ingesloten
tussen fietsknooppunten 62 en 64. Fiets bijvoorbeeld
naar het kasteel van Alden Biesen, het Slot Pietersheim of
de kinderboerderij in Lanaken.

uitnodigingen voor een sportieve wandeling over vlak
terrein. Op de Mechelse Heide (J. Smeetslaan 280,
Maasmechelen) wandelt u over de mooiste heidegebieden van de Hoge Kempen, waar af en toe flink
geklommen moet worden. Op de Lieteberg
(Blookbergstraat, Zutendaal) maakt u kennis met een
zeer bekoorlijk natuurgebied met naaldbossen en grote
jeneverbesstruwelen. Bij Pietersheim (Neerharenweg
12, Lanaken) geniet u van mooie vergezichten en rustige
bossen. Een aanrader voor kinderen is hier de wandeling
in het kabouterbos. Bij Station As (Stationstraat 124, As)
heeft het Limburgse mijnverleden zijn sporen achtergelaten in een prachtig heidelandschap met natte
moerassen en een diep uitgesneden Bosbeek.
Spoorfietsen 13 km van het park
Bij railbiken, oftewel spoorfietsen, fietst u met een vier
persoonsfiets over een stuk verlaten spoor. Spoorfietsen
kan bij Station As in het dorpje As. Het parcours bestaat
uit een stuk spoorweg van +/- 6 km tussen twee stations.
Het parcours duurt ongeveer twee uren (de stop inbegre
pen). Tijdens de stop kunt u een bezoekje brengen aan
de nostalgische taverne in wat vroeger het station van
Eisden was.
Blotevoetenpad 2,5 km van het park
Iedereen die er geweest is, geeft het toe: het is een
bijzondere sensatie om twee kilometer door de natuur
te wandelen op de blote voeten. U voelt schors, stenen,
zand, hout, gras, leem en zelfs water tussen uw tenen.
Achteraf krijgen uw voeten een welverdiende douche.
Na afloop vraagt u zich alleen nog af: waarom dragen
mensen eigenlijk altijd schoenen en sokken? Tip: vergeet
uw handdoek niet! U vindt het blotevoetenpad aan de
Zuurbroekstraat 16 in Zutendaal. Er wordt een kleine
entreeprijs geheven.

Ontdek het Nationaal Park Hoge Kempen
Nationaal Park Hoge Kempen beschikt over vijf toegangspoorten. Bij de Kattevennen (Planetariumweg 18, Genk)
komt u door uitgestrekte dennenbossen die

Zwarte Markt Tessenderlo 45 km van het park
De Zwarte Markt van Tessenderlo is de grootste over
dekte openbare rommelmarkt van Europa. De markt
vindt plaats op zon- en feestdagen van 10.00 tot 18.00
uur. Voor een unieke koopjesbelevenis moet u echt eens
op deze markt in de Essenschotstraat geweest zijn.

Europlanetarium en de Volkssterrenwacht
10 km van het park
Op Domein Kattevennen vindt u het Europlanetarium en
de Volkssterrenwacht. Hier komt u alles te weten over het
heelal met al zijn sterren en planeten. U vindt het aan de
Planetariumweg, Genk. Nabij ligt het centrum van Genk,
een jonge en groene stad met vele winkels.
Kinderstad Heerlen 33 km van het park
Met ruim 10.200 m² is dit de grootste attractiestad in
de omgeving. Je vindt er een wildwaterbaan, waterfiet
sen, trampolines, draaimolens, glijbanen, trampolines,
botsauto’s en veel meer. Hier kunnen kinderen zich
een hele dag vermaken. Adres: Parallelweg 4 te Heerlen
(Nederland).
Plopsa Indoor 20 km van het park
Plopsa Indoor in Hasselt is het leukste overdekte pretpark
van België. Ontmoet Samson & Gert, Kabouter Plop en
alle andere tv-vrienden van Studio 100. Plopsa Indoor is
een grote aanrader voor een dagje uit als u met kinderen
of kleinkinderen op Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
verblijft.
Openluchtmuseum Bokrijk 19 km van het park
Bokrijk beschikt over alle ingrediënten om groot en klein
een hele dag te amuseren: een uniek openluchtmuseum,
het Adventure Park, een grote openluchtspeeltuin, een
overdekt speelhuis en een acht hectare groot speelbos. U
vindt Bokrijk aan de Bokrijklaan in Genk.
Huifkartocht
Huur bij Toerisme Lanaken uw eigen huifkar met paard!
Voer uw huifkar langs een 16 km lange route. Periode:
1 mei t/m 1e zondag van oktober (niet op dinsdagen).
Reserveren noodzakelijk. Vraag meer info aan bij Toe
risme Lanaken in de Koning Albertlaan 110 in Lanaken.
Hasselt 24 km van het park
De hoofdstad van de provincie Limburg biedt gezellige
winkelstraten, oude marktpleinen, historische gebouwen
en opvallende nieuwbouw. Hasselt is niet alleen een win
kelstad, maar biedt ook een schat aan leuke en lekkere
cafeetjes en restaurants.

Maasmechelen 12 km van het park
Wandelen kan uitstekend nabij Maasmechelen. Slenter
over de Mechelse Heide of langs de groene Maasoevers.
Maasmechelen is bovendien een paradijs voor koopjes
jagers. U vindt er merkendorp Maasmechelen Village,
shoppingcentrum M2 en veel meer!
Tongeren 25 km van het park
Tongeren is de oudste stad van België. Het Romeinse en
middeleeuwse verleden heeft her en der in Tongeren een
schat aan waardevol cultuurhistorisch erfgoed nage
laten. Meer over dit verleden leer je in het Gallo-Romeins
Museum. Bezoek ook eens de zondagse antiek- en
brocantemarkt.
Maastricht 12 km van het park
De hoofdstad van Nederlands Limburg is een historische
en Bourgondische stad. Het centrum is een bezoek meer
dan waard. Of u nu wilt winkelen, musea bezoeken,
lekker eten of gewoon even rondwandelen: in Maastricht
kan het allemaal!
Meer tips voor uitstapjes vindt u op het informatiekanaal
en aan de receptie.

Nuttige adressen en
telefoonnummers
Alarmnummers
Landelijk alarmnummer
Politie Zutendaal
Politie Genk
Noodnummer van het park

Tel. 112
Tel. +32 (0)89 62 94 40
Tel. +32 (0)89 30 30 30
Tel. +32 (0)479 97 26 40

Apotheek
In België zijn apotheken doordeweeks tijdens kantooruren geopend. Mocht u in het weekend een apotheek
nodig hebben, dan kunt u de wachtdiensten navragen bij
de receptie.
Arts
Indien u op werkdagen een arts nodig heeft kunt u gebruik
maken van onderstaande adressen of contact opnemen
met de receptie. Indien u in het weekend een arts nodig
heeft kunt u, zonder afspraak, terecht bij de wachtdienst
te Genk (Weg naar As 54 bus 12, 3600 Genk, +32 (0)89
65 55 45) . Buiten openingstijden van de receptie kunt u
de informatie over wachtdiensten ook op het informatie
kanaal nalezen.
Dokter H. Olaerts
Trichterweg 36, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 71 67 30

Dierenarts
Indien u op werkdagen een dierenarts nodig heeft kunt
u gebruik maken van onderstaand adres of contact
opnemen met de receptie. Indien u in het weekend een
dierenarts nodig heeft kunt u voor informatie over de
wachtdiensten terecht bij de receptie.
Dierenartsenpraktijk Lambie
Kempenseweg 48, Zutendaal
Consultatie na afspraak
Tel.: +32 (0)89 61 20 89  Ook in het weekend bereikbaar
Dierenartsen De Wit Eva & Vanherle Cecile
Hoogstraat 9/1, 3690 Zutendaal Spreekuur ma t/m vrij
Tel.: +32 (0)475 96 96 65
09.30 tot 11.00 uur

17.00 tot 19.00 uur

Zaterdag enkel van 09.30 tot 11.00uur
Faxservice
Bij de receptie kunt u gebruik maken van onze faxservice.
Hier kunt u tot maximaal drie pagina’s gratis versturen.
Het faxnummer van Narvik HomeParc Mooi Zutendaal is
+32 (0)89 77 83 19.

Spreekuur ma t/m vrij
08.30 tot 10.00 uur
13.00 tot 13.30 uur		
18.00 tot 19.30 uur
	Woensdagavond geen
spreekuur

Tandarts
Indien u op werkdagen een tandarts nodig heeft kunt u
gebruik maken van de onderstaande adressen of contact
opnemen met de receptie. Indien u in het weekend een
tandarts nodig heeft, kunt u voor informatie over wachtdiensten terecht bij de receptie.

Dokter T. Louwies
Asserweg 55, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 61 19 21

Tandarts V. Colebunders
Noordlaan 24, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 62 12 80

ma t/m vrij (muv donderdag, enkel op afspraak)
09.00 tot 12.00 uur		
13.30 tot 19.30 uur

Tandarts P. Segers
Hoogstraat 72, Zutendaal
Tel.: +32 (0)89 61 16 65

enkel op afspraak van
maandag tot vrijdag

Ziekenhuis
Ziekenhuis Oost-Limburg
Schiepse Bos 6, 3600 Genk

Spreekuur ma t/m vrij
08.00 tot 10.00 uur
14.00 tot 15.00 uur
17.00 tot 19.00 uur
Zaterdag en zondag:
wachtdienst
Reistijd per auto:
10 minuten
Tel.: +32 (0)89 32 50 50

Bank
In het centrum van Zutendaal vindt u verschillende
banken.

Taxi
Taxi Frenske
Bosscherweg 246A
6219 AC Maastricht
+31 (0)43 36 36 362

HTM Hasselt
Walenstraat 2
3500 Hasselt
+32 (0)11 30 10 20

Fiets- en
skelterverhuur
Huur een fiets voor een sportieve en gezellige fietstocht om de omgeving
te verkennen. Voor het huren van een fiets, een skelter of de aanschaf van
een fietskaart kunt u terecht op Narvik HomeParc Mooi Zutendaal.

Molenblookstraat 3 B
3690 Zutendaal
Tel. 089/61 12 62
Openingstijden:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag
van 14u. tot 22u.

per dag
€ 8,50
€ 5,00
€ 12,50
€ 7,00

weekend
€ 16,00
€ 9,00
€ 20,00

midweek
€ 30,00
€ 19,00
€ 35,00

week
€ 37,50
€ 22,00
€ 50,00

Kinderfiets met versnelling € 6,00
Kinderzitje
€ 2,00

€ 10,00
€ 3,00

€ 20,00
€ 7,00

€ 24,00
€ 10,00

per uur
€ 3,50

1/2 dag
€ 11,00

dag
€ 16,00

Fiets
Kinderfiets
Mountainbike
Kindermountainbike

Skelter

Tel: 0031 (0)43 3636362

Tel: 0031 (0)43 3650600

Tel: +31 (0)900 244 54 66

Tel: 0031 (0)6 14817607

info@taxi-frenske.nl

info@maestax.nl

info@big-limomaastricht.nl

info@exclusievebruidsautos.nl

www.taxi-frenske.nl

www.maestax.nl

www.big-limo.nl

www.exclusievebruidsautos.nl
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ParkReglement
Alle gasten dienen van het volgende parkreglement op de hoogte te zijn.
1. Aanmelden:
Alle gasten dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en de auto op het
parkeerterrein bij de ingang te parkeren.
2. Gedrag:
Iedere betreder van Narvik HomeParc Mooi Zutendaal dient maatschappelijk
verantwoord gedrag te vertonen.
3. Noodgevallen:
Bij noodgevallen dient u (telefonisch) contact op te nemen met de receptie
(tel. +32 (0)89 730 600). Buiten openingstijden en ’s nacht belt u naar het
noodnummer van het park (tel. +32 (0)47 997 26 40).
4. Autoverkeer:
Op het park dient u stapvoets te rijden (maximaal 5 km per uur). Gemotoriseerd
verkeer is alleen toegestaan om het terrein te verlaten of om van buiten naar uw
parkeerplaats te rijden.
5. Huisdieren:
Huisdieren zijn toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn.
Uitwerpselen behoren door de eigenaar van het huisdier verwijderd te worden.
6. Open vuur:
Vuur stoken is niet toegestaan op het terrein.
7. Geluidsoverlast:
Tussen 22.00 uur en 07.00 uur is het niet toegestaan lawaai te creëren dat voor
andere gasten hinder kan opleveren.
8. Drogerende middelen:
Het gebruik van of dealen in drogerende middelen op het park is ten strengste
verboden. De bewaking heeft toestemming van de directie om bij verdenking
hiervan de desbetreffende persoon hierover na te vragen. Indien bezit wordt
geconstateerd zal de desbetreffende persoon of personen de toegang tot Narvik
HomeParc Mooi Zutendaal worden ontzegd.
9. Muziek:
Het spelen van muziek is, buiten de tijden van nachtrust, toegestaan mits het niet
hoorbaar is voor andere gasten.
10. Afval:
Houd het park in het belang van alle gasten netjes. Houd ook uw eigen kavel schoon
en netjes. Uw afval dient u in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er
dient geen zichtbaar vuilnis en/of glaswerk rond uw chalet of villa aanwezig te zijn.
11. Beschadiging:
Bij beschadiging van eigendommen van het park kunt u aansprakelijk worden gesteld.
12. Aansprakelijkheid:
De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of
beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten.
13. Niet naleven van reglement:
Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen
van het terrein of hen de toegang ontzeggen, zonder restitutie van de huursom.
14. Vuurwerk:
U bevindt zich op een privéterrein. Het afsteken van vuurwerk is dan ook slechts
toegestaan van 22.00 tot 01.00 uur in avond/nacht van 31 december op 1 januari.

Brasserie - Restaurant
Centraal gelegen in het
Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
vindt u restaurant Mooi Parkzicht.
Hier kunt u lekker eten en ontspannen
in een aangename sfeer.
Kom dus gerust proeven van het
vakantiegevoel en de lekkere gerechten.
De kinderen kunnen zich vermaken in
de speeltuin en het zwembad.
Daarnaast verzorgen wij
ook al uw feesten.
Gijzenveldstraat 75
3690 Zutendaal
Tel. 089/73.06.06
www.mooi-parkzicht.be

Narvik HomeParc Mooi Zutendaal
Gijzenveldstraat 75
3690 Zutendaal (België)
T +32 (0)89 730 600
www.mooi-zutendaal.be

