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Welkom! 
 

Van harte welkom op Camping ’t Volgerland. Wij wensen u 

veel plezier tijdens uw verblijf op onze Camping . 

  

Omdat we soms met wel 400 gezinnen tegelijk op deze 

camping aanwezig zijn, ontkom je er niet aan om enkele regels 

op te stellen. Om ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is 

wat wel en niet is toegestaan, hebben wij bijgaand reglement 

opgesteld. Zo kan iedereen optimaal genieten van zijn verblijf. 

 

Naast dit reglement zijn ook de voorwaarden van de Recron, 

waar wij lid van zijn, van toepassing. De hierin vastgelegde 

voorwaarden zijn samengesteld door de consumentenbond in 

samenspraak met de ANWB en zijn u bij aankoop van uw 

caravan uitgereikt. Tevens kunt u deze nalezen op onze site. 

  

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor 

ongevallen of de gevolgen van ongevallen die gasten of 

bezoekers (de persoon die in tegenstelling tot de gast niet 

overnacht op de camping) op ons terrein overkomen. Ook 

schade aan of vermissingen van bezittingen vallen buiten onze 

verantwoordelijkheid.  

 

Ingeval bezoekers of gasten minderjarig zijn, bent u 

verantwoordelijk voor ze. 
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Centrale Antenne  
Er mogen geen antennes, zendmasten en schotels geplaatst 

worden. Er is een centrale antenne aanwezig. Vanaf 1-1-2018 

bent u verplicht dit af te nemen. . 
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De volgende regels gelden extra voor de 

lanen:  

18 oostzijde, 19, 33 t/m 37.  
 

Iedere caravan heeft een gas-, elektra- en een watermeter.  

Hiervan krijgt u apart een rekening. Er moet ieder jaar een 

bedrag betaald worden voor het vastrecht voor het gas. De 

prijzen liggen op kantoor.  
 

Gas  
 

Iedereen is verplicht zich aan te sluiten op het gasnet. De 

caravan moet hierop gekeurd worden. Gasflessen zijn hier niet 

toegestaan.  
 

Tuin  
 

In de tuinen mogen geen tenten en of schuttingen geplaatst 

worden.  

Voor de afrastering mogen geen bloembakken staan en of  

bloemperken aangelegd worden.  

Bij de afscheiding aan de voorkant moet de afrastering binnen 

de scheidingslijn staan. Bomen moeten 25cm binnen de 

afrastering geplant worden.  

De paden die van uw staanplaats naar het tegelpad in de lanen  

lopen mogen niet boven het gras ui komen; dit in verband met  

grasmaaien.  

De heggen langs de hoofdpaden moeten 2 meter hoog zijn.  

De mensen die in laan 19 en 37 staan, aan de oostzijde, mogen  

geen bomen en of klimop tegen het hek aan planten.  
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Reglement Staanplaats/Caravan 
 

• Tussen 1 oktober en 1 april mag de caravan 

vanzelfsprekend wél bezocht worden, maar is overnachten 

niet toegestaan. 

• U kunt uw eigen staanplaats vanzelfsprekend betegelen, 

omspitten en beplanten. Wanneer u grind wenst te 

gebruiken, dan dient er een doek onder te liggen en 

afsluitbandjes omheen te worden geplaatst. U mag alleen 

graven binnen de grenzen van uw eigen staanplaats.  

• Wij doen er zelf heel veel aan om de camping er mooi en 

ordentelijk uit te laten zien; dat verwachten wij ook van u 

wat betreft uw caravan en uw staanplaats.  

• Wanneer u een vijver heeft, dient u er rekening mee houden 

dat dit gevaar voor kleine kinderen kan opleveren. Probeert 

u de risico’s zo veel mogelijk te beperken.  

• Inwoning van bijvoorbeeld aangetrouwde kinderen of 

kleinkinderen dient gemeld te worden bij de receptie. Tegen 

betaling kan hiervoor een regeling worden getroffen.  

• Het gebruik van 1 vlaggenmast is toegestaan mist deze niet 

boven de caravan uitkomt en in de eigen tuin hangt. Vanaf 

1-1-2021 moeten alle vlaggenmasten weg zijn die hier niet 

aan voldoen. 

• Voor verandering van het uiterlijk van de caravan dient u 

van ons toestemming te hebben gekregen. Het is niet 

toegestaan een voortent aan de caravan te bevestigen, 

behalve bij tourcaravans.  

• Voor alle bouwwerkzaamheden dient u schriftelijk 

toestemming te vragen. 

• De caravan mag niet aan derden worden verhuurd. 
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• Jongeren onder 21 jaar, worden zonder hun ouders of 

wettelijke verzorgers niet toegelaten op de camping. 

Jongeren onder de 21 jaar mogen alléén op de camping 

verblijven indien minstens een van zijn/haar ouders of 

wettelijke verzorgers zelf aanwezig is op de camping en 

zolang de jongeren verblijven op dezelfde plaats als ouders. 

 

Voorportaal 
 

Het is toegestaan om bij de toegangsdeur van de caravan een 

voorportaal te maken met een afdak van maximaal 1 meter  

breed bij 2 meter diepte.  Dit portaal mag aan twee zijden dicht 

zijn, maar mag niet boven de caravan uitkomen. 

Voor het plaatsen van een voorportaal dient vooraf schriftelijk 

toestemming te worden gevraagd aan de bedrijfsleiding. 

 

Verkoop caravan 
 

Indien u uw caravan op uw staanplaats wenst te verkopen, dient 

u dit altijd, voordat u deze ter verkoop aanbiedt, bij de receptie 

te melden. De plaats wordt gecontroleerd en dient netjes te zijn. 

Daarbij is het niet toegestaan om wasbakken en of 

aanrechtblokjes op uw plaats te hebben staan.  

Als de plaats is goedgekeurd, kan de caravan te koop worden 

aangeboden. De camping kan ook zorgdragen voor de verkoop 

van de caravan. De camping maakt dan foto’s die wij op onze 

site zetten en bemiddelen vervolgens bij de verkoop; ook 

wanneer u er niet bent. We rekenen daar wel een vooraf 

afgesproken vergoeding voor. Wanneer u zelf uw caravan 

verkoopt, betaalt u slechts administratiekosten.  
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Vuilnis 
 

• Huisvuil dient gedeponeerd te worden in de speciaal 

daarvoor aanwezige perscontainer (naast de milieustraat). 

• Indien het vuilnis niet op juiste wijze wordt gedeponeerd, 

worden de daartoe te maken kosten verhaald op degene die 

nalatig is. 

• Bij aankomst ontvangt men een sleutel waarvoor borg is 

verschuldigd. Met deze sleutel kan 30 keer een vuilniszak 

worden weggebracht. Na deze 30 keer kan de sleutel tegen 

betaling worden opgewaardeerd. Per tik kan één gewone 

vuilniszak in de container worden geplaatst. Tuinafval en 

grofvuil mogen niet in de perscontainer.  

• Glas en papier dienen in de daarvoor bestemde containers te 

worden gedeponeerd bij de perscontainer.  

• Afval dient vóór 21.00 uur te worden weggebracht.  

• Grofvuil, bomen en takken kunnen iedere zaterdag van 

10:30 uur tot 11:30 uur en woensdag van 13:00 uur tot 

14:00 uur, tegen betaling worden ingeleverd bij het 

milieupark naast de perscontainer.  

• Tuinafval en frituurvet kan gratis worden ingeleverd.  

• Het is verboden om vuilnis in de tuin te begraven.  

• De bezorging van tegels, zand, schuren en of karren dient 

door de weeks plaats te vinden uiterlijk de week voor en 

pas weer een week na het hoogseizoen.  
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Parkeren auto’s 
 

• De poort is open van 7.00 uur tot 23.00 uur.  

• Bij sluiting van de poort, kan er geparkeerd worden op het 

buiten parkeerterrein.  

• Een  toegangskaart voor de poort kan tegen betaling van 

borg op het kantoor worden afgehaald.  

• Er mag 1 auto per plaats op de camping geparkeerd worden.  

• Er dient geparkeerd te worden op de daarvoor bestemde 

parkeerplaatsen met de neus richting de heg volgens de 

volgende indeling:  

 

- Laan 1 tot en met 3 parkeren of voor aan de camping of op de 

parkeerplaats naast de receptie  

- Laan 5 en 6 parkeerplaats naast de receptie  

- Laan 7, 8, 9 en 10 parkeerplaats tussen laan 8 en 10  

- Laan 11, 12, en 13 parkeerplaats tussen laan 8 en 10  

- Laan 14, 15 parkeerplaats tussen laan 13 en 15  

- Laan 16, 17, 18 westzijde parkeerplaats tussen laan 16 en 17  

- Laan 18 oostzijde en 18 en 19 parkeerplaats tussen lanen 18 

en 19  

- Laan 21, 22, 23,24 parkeren voor aan de camping of tussen de 

lanen 24 en 25  

- Laan, 25 tot 32 parkeerplaats bij hondentoilet en 

perscontainer, parkeerplaats tussen laan 8 en   10 of 

parkeerplaats tussen lanen 24 en 25.  

- Laan 33 tot en met 37 parkeerplaats nieuwe terrein.  

-Laan 41 t/m 44 voor aan de camping en tussen de lanen 24 en 

25 
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Opzeggen staanplaats 
 

De staanplaats dient 2 maanden voor het einde van het huidige 

kalenderjaar te worden opgezegd voor het daarop volgende 

jaar. De staanplaats dient leeg opgeleverd te worden. 

Keuren caravan 
  

Caravans dienen ten behoeve van de veiligheid om de 4 jaar 

gekeurd te worden, hetgeen is vereist sinds 2008.  

Bij de receptie kunt u een lijst verkrijgen op welke punten de 

caravan gekeurd wordt. Na keuring van de caravan ontvangt u 

hiervoor een certificaat. Alle caravans moeten zijn voorzien van 

een aardlekschakelaar. 

 

Verboden staanplaats 
 

Op de staanplaats mogen niet de volgende objecten geplaatst, 

gebruikt of gemaakt worden: 

• schuttingen en rietmatten; 

• vuurkorven en buiten-openhaard;  

• een uitbouw aan de caravan;  

• een olietank bij de caravan;  

• een ingegraven zwembad in de tuin; 

• een bungalowtent op uw staanplaats, waarbij een klein 

tentje wel is toegestaan; 

• een zibrokamin-oliekachel is wel toegestaan.  
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Geluidsoverlast 
 

• geluidsoverlast te veroorzaken in de ruimste zin van het 

woord. Dit dient ten allen tijde voorkomen te worden.  

• zonder toestemming tuinfeesten in de lanen te organiseren.  

• een bandje en of een zanger te laten spelen en zingen of een 

disco te draaien in de lanen of op de staanplaats.  

• te timmeren voor 9.30 uur en na 20.00 uur.  

• op zondag werkzaamheden uit te voeren die overlast geven 

aan de buren.  

• motormaaiers te gebruiken.  

• in het hoogseizoen is het niet toegestaan om 

bouwwerkzaamheden uit te voeren.  

Snoeien van heggen en bomen  
 

Bomen en struiken op uw staanplaats zijn uw eigendom. U bent 

verantwoordelijk voor de bomen die bij anderen overlast 

bezorgen. Bij het weghalen van bomen en struiken, dient u zelf 

de kosten hiervan te dragen. U bent verplicht uw eigen 

ligusterhaag op en om uw plaats bij te houden. De hoogte van 

de haag mag variëren van 1 meter 30 tot 2 meter.  

De laurierbeplanting langs de camping en parkeerplaatsen mag 

niet belemmerd worden in de groei. De hoogte wordt door ons 

bepaald. De hoogte van hagen die langs hoofdpaden lopen of 

langs de parkeerplaatsen wordt ook door ons bepaald. De hagen 

mogen niet verwijderd worden en er mogen geen doorgangen 

in worden gecreëerd.  
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drie maal waarschuwen is de hond niet meer welkom op de 

camping  

• Katten mogen niet loslopen op de camping.  

• Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.  

 

Het is op ons terrein niet toegestaan om: 
 

• met auto’s, motoren en scooters in de lanen te rijden.  

• zonder certificaten of rijbewijs een auto, scooter of 

brommer te besturen.  

• te vliegeren.  

• te voetballen; dit mag alleen op het daarvoor bestemde 

voetbalveld.  

• harder te rijden dan 5 km per uur.  

• met skelters tussen de geparkeerde auto’s te rijden.  

• aanplakbiljetten aan bomen en of gebouwen te plakken.  

• drugs te gebruiken en of te verhandelen.  

• topless rond te lopen.  

• te stoepkrijten.  

• tussen 23:00 uur en 07:00 uur met gemotoriseerde 

voertuigen te rijden. Gedurende deze uren is het terrein 

gesloten en gaat de nachtrust in.  

• handel te drijven.  
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• Wanneer u wordt verdacht van betrokkenheid bij een 

incident wat leidt tot onrust op de camping geeft ons het 

recht u de toegang tot de camping (tijdelijk) te ontzeggen 

zonder dat dit hoeft te leiden tot onmiddellijk opzegging 

van de staanplaatsovereenkomst. Pas nadat uw schuld of 

betrokkenheid is komen vast te staan kunnen wij tot een 

dergelijke maatregel overgaan. 

• Vervoerskarren zijn bedoeld voor het vervoeren van 

spullen/afval. Deze moeten direct worden teruggeplaatst en 

mogen niet op de plaats blijven staan. 

• Er mogen geen camera’s opgehangen worden die in de 

lanen filmen 

Honden en katten  
 

• Honden dienen aangelijnd te worden en buiten het terrein te 

worden uitgelaten niet bij de mensen in de straat voor hun 

huizen.  

• Het is niet toegestaan om uw hond in het land naast en voor 

de camping los te laten lopen.  

• U kunt ook uw hond uitlaten op de hondentoiletten op de 

camping of voor bij de parkeerplaats.  

• Het houden van 2 honden per caravan is toegestaan mits 

men zich aan de regels houdt.  

• U betaalt ieder jaar een bedrag voor de hond.  

• De hond mag geen overlast bezorgen aan de andere gasten 

van de camping.  

• Mocht de hond overlast veroorzaken of een persoon of 

hond aanvallen dan mag de hond niet meer op het terrein 

komen.  

• Doet de hond ergens op de camping zijn behoeften, ruimt u 

het op zonder dat anderen gasten daar last van hebben. Bij 
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Schuren 
 

Voordat u gaat starten met de uitvoering van 

werkzaamheden dient u een tekening in te leveren bij de 

receptie, waarop uw plannen staan; dit ter controle en ter 

voorkoming van eventuele misverstanden.  

 

Per standplaats is maximaal 1 schuur toegestaan. De 

vloeroppervlakte van de schuur mag maximaal 6 vierkante 

meter bedragen met een nokhoogte van max 3.75 meter, 

gemeten vanaf het maaiveld. Voor de lanen 18 oostzijde, 19, 33 

t/m 37 geldt het volgende: Maximale vloeroppervlakte van 11 

vierkante meter en een maximale nok hoogte van 3.75 meter.   

 

Voorzieningen: sanitair, speeltuin en 

peuterbad 
 

• Het gebruik van de voorzieningen op de camping is voor 

eigen risico. 

• Met de voorzieningen zal op behoorlijke wijze moeten 

worden omgegaan. 

• Indien opzettelijk schade aan de voorzieningen wordt 

toegebracht, zal deze op de veroorzaker verhaald worden. 
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Aandachtspunten 
 

• Graag uw tuin netjes houden en hier geen vuilnis en of 

groenafval opslaan.  

• Als u uw tuin niet bijhoudt dan doen wij dat voor u maar 

zullen we daar wel een bedrag voor doorrekenen.  

• Barbecueën mag alleen als de buren er geen last van 

hebben. 

• Zorg als u weg bent dat uw fiets op uw staanplaats staat. 

Dat maakt o.a. het grasmaaien voor ons een stuk 

gemakkelijker.  

• Wespennesten die in uw eigen tuin zitten dient u zelf te 

(laten) verwijderen. 

• Iedereen heeft een eigen elektrameter en watermeter. 

Hiervoor ontvangt u een aparte rekening.  

• Wilt u ervoor zorgen dat de stopkraan dicht staat als u het 

water afsluit. Wij raden u aan bij uw eerste gebruik in het 

seizoen goed te spoelen aangezien de leidingen met chloor 

zijn gereinigd.  

• Als u een buitenkraan plaatst, dient deze achter de meter te 

zitten.  

• Gasslangen mogen niet langer zijn dan 75 cm en moeten 

voorzien zijn van slangklemmen. Een gasslang mag niet 

ouder zijn dan 2 jaar. In verband met 

brand/ontploffingsgevaar mogen er niet meer dan 2 

gasflessen van 10,5 kilo bij de caravan staan.  

• Uw tuinhekje moet naar binnen draaien.  

• Het is niet toegestaan dat bezoekers met hun scooters, 

brommers of motoren op de camping rijden. Zij kunnen hun 

voertuig parkeren op de parkeerplaats voor de slagboom  

• Er mag geen houtkachel in de caravan geplaatst worden.  
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• Het is niet de bedoeling dat bewoners met hun 

scooters/brommers heen en weer gaan rijden op de 

camping.  

• Het spreekt voor zich dat wanneer iemand ontoelaatbaar 

gedrag vertoont op welke wijze dan ook waardoor hij/zij 

andere campinggasten tot last is dat de bedrijfsleiding deze 

persoon de toegang tot de camping tijdelijk of blijvend mag 

ontzeggen.  

• Jongeren die door hun gedrag meermalen 

recreatieactiviteiten verstoren, worden hiervan 

buitengesloten.  

• Er mogen geen aanhangers op de camping geparkeerd 

worden. Op de buiten parkeerplaats en de parkeerplaats bij 

de perscontainer mag u tijdelijk uw aanhanger plaatsen, dit 

mag niet langer dan een week zijn. Dit is geen stalling. Na 

het seizoen moeten de aanhangers weg zijn.  

• Er mag niet met mini motoren en quads op de camping 

gereden worden.  

• Het plaatsen van speeltoestellen, zwembaden en ander 

toebehoren in de lege plaatsen en in de diverse lanen is niet 

toegestaan.  

• Het is niet toegestaan om vrachtauto’s en grote bestelbussen 

te parkeren op de camping en op de parkeerplaats voor de 

slagboom. Deze kunt u parkeren bij Intratuin.  

• Bezoekers dienen alleen te worden aangemeld wanneer zij 

blijven overnachten. In dat geval is er wel een vergoeding 

verschuldigd.  

• Drugs- en/of overmatig alcoholgebruik van u of van uw 

gasten kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben 

en eventueel directe ontbinding van de 

staanplaatsovereenkomst.  


