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Algemene regels



Vanaf 22:00 uur tot 09:00 uur dient het rustig te zijn op de camping en mag er geen
harde muziek worden afgespeeld.



De speeltuin is geopend vanaf 09:00 uur tot 22:00 uur.



Het betreden van het zwembad is alleen toegestaan tijdens de openingstijden van
10.00 uur tot 20:00 uur, mits de toegangspoort niet gesloten is.



Het gebruik van vuurkorven en open vuur is ten strengste verboden.



U dient na gebruik van het toiletgebouw deze weer netjes achter te laten.



Kinderen dienen onder begeleiding naar het toiletgebouw te gaan.



U dient aan het einde van het seizoen uw jaarplaats netjes achter te laten.



U dient te allen tijde uw jaarplaats netjes te onderhouden.



Bomen snoeien mag in het voor- en najaar, maar u dient dit te melden bij de
campingeigenaar.



Permanente bewoning is verboden.



Bij langere periode van afwezigheid dient u gas, petroleum, elektra en water af te
sluiten.
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Voertuigen en het betreden van de camping



Bij het oprijden van de camping met een voertuig dient u zich aan te melden met uw
toegangspas bij de slagboom. Doe dit ook op het moment als de slagboom al open
staat.



U kunt de camping met uw voertuig vanaf 08:00 uur tot 22:00 uur oprijden. Eraf kan
altijd, mits u zich juist heeft aangemeld bij de slagboom met uw toegangspas.



De camping is tussen 1 oktober en 1 april niet toegankelijk voor auto’s. U dient in
deze periode de auto te parkeren op de parkeerplaats naast het café. Uitzonderingen
zijn er voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart, neem hiervoor contact op
met de eigenaar.



Per caravan is maximaal één voertuig op de camping toegestaan.



U dient op de camping met bromfietsen, motoren, auto’s en andere voertuigen
stapvoets te rijden, dus niet sneller dan 5 km per uur.



U dient uw auto op uw eigen grondstuk of op de daarvoor aangewezen
parkeerplaatsen te parkeren, dus niet op het gras op of de paden.



Voor bezoekers is het niet toegestaan hun auto mee te nemen op de camping. Zij
kunnen de auto parkeren op de parkeerplaats naast het café.



U mag de paden op welke manier dan ook niet blokkeren in verband met de
toegankelijkheid van hulpdiensten.



Het is niet toegestaan uw voertuig op de camping te wassen.



Per jaarplaats is maximaal één toegangspas voor de slagboom toegestaan.
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Huisdieren



Per plaats is maximaal één huisdier toegestaan. In overleg met de campingeigenaar
zijn uitzonderingen mogelijk.



Alle honden dienen te allen tijde op de camping aan de lijn te zijn.



Honden dienen buiten de camping aan de lijn te worden uitgelaten.



Mocht uw hond toch per ongeluk zijn behoefte op de camping doen, dient u dit
direct op te ruimen en schoon te maken.



In huurcaravans zijn geen huisdieren toegestaan. Ook niet als deze enkel op bezoek
komen.



Huisdieren mogen geen overlast veroorzaken voor mede-campinggasten.



Huisdieren zijn niet toegestaan in het toiletgebouw, wasruimte, café, zaal, kantine of
zwembad.
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Regels voor bezoekers



Voor bezoekers is het niet toegestaan hun auto mee te nemen op de camping. Zij
kunnen deze parkeren op de parkeerplaats naast het café.



Bezoekers dienen zich te melden in het café.



Bij overnachting van bezoekers dienen zij overnachtingsgeld te betalen.



Mochten bezoekers huisdieren meenemen, dan moet dit bij voorbaat worden
gemeld bij de campingeigenaar.



U bent als eigenaar van de plaats waar bezoekers verblijven, verantwoordelijk voor
de bezoekers.
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Verhuren, verkopen en (ver)plaatsen



Indien u uw caravan verhuurd, moet u er rekening mee houden dat uw gasten
overnachtingsgeld en toeristenbelasting moeten betalen. Ook dient u dit te melden
bij de campingeigenaar.



Bij verkoop van uw caravan of verandering van eigenaar dient u dit te melden bij de
campingeigenaar.



U kunt uw caravan alleen verkopen als deze aan de eisen voldoet voor wat betreft
gas, water, stroom, petroleum en (aan)bouw.



Bij verkoop van uw caravan dient u 10% van het totale bedrag af te dragen aan de
campingeigenaar.



U bent als eigenaar verantwoordelijk voor de huurder(s).



U mag de caravan, stacaravan of chalet alleen plaatsen of verplaatsen wanneer de
campingeigenaar hier toestemming voor geeft. Dit geldt ook indien u de caravan,
stacaravan of chalet verkoopt.



Indien u de caravan mag plaatsen of verplaatsen, dient dit te worden gedaan door de
campingeigenaar of door een door hem aangewezen bedrijf.

5

Bouwvoorschriften



Bouwen is alleen toegestaan in overleg met de campingeigenaar.



Bij toer- en stacaravans is het niet toegestaan om een aanbouw te plaatsen.



Het is wel toegestaan een bijbehorende voortent te plaatsen. Deze dient voor de
winterperiode te worden afgebroken.



De caravan dient in originele staat te blijven en het is niet toegestaan om een
toercaravan bij uw stacaravan te plaatsen.



Het plaatsen van een originele L-hoek aanbouw is wel toegestaan.



Het is niet toegestaan vijvers of zwembaden aan te leggen.



U mag maximaal 40 m² bebouwen, exclusief schuur.



Uw schuur mag maximaal 6 m² en 250 cm hoog zijn.



Het is niet toegestaan tuinhekjes hoger dan 130 cm te plaatsen.
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Gas



Het is verplicht dat u jaarlijks de gasleiding op datum en poreusheid controleert.



De gasflessen dienen een geldig keurmerk te hebben.



De gasslang dient aan de norm ISO 2928, NEN 5654 of CE te voldoen.



De gasslang behoort iedere drie jaar te worden vervangen.



Als de gasslang niet meer dan één meter lang is, moeten aan beide einden twee RVS
slangklemmen gemonteerd worden. Vanaf één meter mogen alleen vaste
koppelingen gebruikt worden.



Gasflessen dienen in een degelijke kast achter de caravan en op een stevige
ondergrond te worden geplaatst. De kast dient voorzien te zijn van ventilatieroosters
of luchtgaten.



Er zijn maximaal twee gasflessen per caravan toegestaan.



Gastoestellen dienen beveiligd te zijn tegen het uitstromen van onverbrand gas.
Concreet betekent dit dat alle gastoestellen thermisch beveiligd moeten zijn.

Het is overigens een aanrader om een koolmonoxidemelder in uw camper of caravan te
plaatsen. Deze waarschuwen bijtijds.
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Stroom



Zorg dat u een goedgekeurde KIWA stroomkabel heeft.



Mocht de stroom onverhoopt uitvallen, dient u dit te melden bij de campingeigenaar.



Het is niet toegestaan om het stroom zelf weer in te schakelen. Dat kan storing en
overbelasting veroorzaken of er kan zelfs brand ontstaan.



Het gebruik van zware, elektrische apparatuur is niet toegestaan.



Het is niet toegestaan, bij afwezigheid, elektrische straalkachels aan te laten.
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Water



Het is niet toegestaan uw tuin of gazon te besproeien.



Het is niet toegestaan zwembaden, bubbelbaden, jacuzzi’s of een hottub te vullen.



Men is verplicht om een afsluitkraan voor het water buiten de caravan te hebben.



U dient bij het verlaten van de camping het water af te sluiten.



Aan het einde van het seizoen dient u uw waterleiding af te tappen en af te sluiten
om eventuele bevriezing en schade te voorkomen.
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Huisafval

Het onderstaande vuil kunt u op de camping in de hiervoor bestemde bakken deponeren
bij de ingang van de camping.


Het huisvuil dient zo veel mogelijk gesorteerd te worden.



Glas in de glasbak.



Klein plastic afval in de ondergrondse afvalbak.



Papier en karton in de ondergrondse afvalbak.



Etensresten in de G.F.T. kliko zonder afvalzak.



Gras- en klein tuinafval in de daarvoor bestemde kar.



Restafval in de ondergrondse afvalbak.



Snoeihout (Op het paasvuur).

Het is niet toegestaan afval naast de ondergrondse containers te plaatsen. Dit geldt ook
indien deze vol zijn. Constateert u dat één van de containers vol is, dan meldt u dit aan
het personeel of de campingeigenaar. U krijgt dan een andere plaats aangewezen waar u
het afval kunt deponeren.

Het onderstaande afval kunt u in de schuur deponeren. Vraag hiervoor toestemming bij
de campingeigenaar. Hij zal u de mogelijkheid geven het afval te deponeren.


Schoon hout met een maximaal formaat van circa 50 cm lang. Eventuele spijkers,
scharnieren, plastic, teer of verf dienen/dient te worden verwijderd.



RVS, lood, schroot, aluminium, koper, zink, kabels en ijzer (in de oud-ijzerbak).



Batterijen, verfblikken, spuitbussen (in de chemiebak).
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Bouw- en sloopafval

Het onderstaande grofvuil dient u zelf af te voeren naar een vuilstortplaats.


Groot plastic (tuinmeubelen, grootspeelgoed e.d.)



Koelkasten, diepvriezers e.d.



Bomen en wortels.



Sloopafval.



Puin.



Tapijt en vloerbedekking.



Tv’s en andere elektronische apparaten.
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