Arts of ambulance nodig?
Mocht u een arts of ambulance nodig hebben waarschuw ons. Dan
kunnen wij ze opvangen bij de poort.
Verder willen wij u erop attenderen dat wij in het bezit zijn van een
AED apparaat. Dit is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een
persoon met een circulatiestilstand (hart stilstand), waardoor op een
geautomatiseerde manier een elektrische schok wordt toegediend, met
als doel het hart weer in een normaal ritme te brengen. De AED staat op
het kantoor en kan alleen gebruikt worden door mensen die hiervoor
gecertificeerd zijn.

Dus heeft u hulp diensten nodig geef het door.

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.

Aan onze gasten
Voor de meeste onder ons zal een reglement niet nodig zijn, maar
we vinden het belangrijk dat iedereen op ons terrein met deze
regels op de hoogte moet zijn.
Tegen die achtergrond zult u begrijpen dat wij de kampeerders die
zich niet aan het reglement houden, zullen moeten verwijderen van
de camping zonder enige restitutie van het staangeld. Wij hopen
natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn.
Wij maken gebruik van standaard formulieren van de Recron, de
organisatie waar wij lid van zijn.
Deze standaard voorwaarden zijn samengesteld in overleg met de
Consumentenbond en de ANWB.
Wij stellen ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
ongevallen of de gevolgen van ongevallen, die kampeerders of
bezoekers op ons terrein overkomen. Ook schade aan of
vermissingen van bezittingen vallen buiten onze verantwoordelijkheid.

Gas
Iedereen is verplicht zich aan te sluiten op het gasnet. De caravan
moet hierop gekeurd worden. Gasflessen zijn hier niet toegestaan.

Elektra
Iedereen is verplicht een aardlekschakelaar te hebben in de
caravan.
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Reglement
De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober, van
1 oktober tot 31 maart mag er niet meer overnacht worden.

Uw staanplaats
U kunt uw eigen staanplaats betegelen, omspitten en beplanten.
Als u grind wilt gebruiken dan moet er een doek onder liggen en er
moeten bandjes omheen. Graven buiten uw staanplaats is niet
toegestaan. U moet uiteraard uw caravan en staanplaats netjes houden.
Als u een vijver heeft of van plan bent die te gaan maken moet u er
rekening mee houden dat het geen gevaar oplevert voor kleine
kinderen. U bent er zelf verantwoordelijk voor.
Als u inwoning wilt aannemen van, bijvoorbeeld aangetrouwde
kinderen of kleinkinderen dan kunnen wij tegen betaling een
regeling treffen.
Bij verandering van uiterlijk van de caravan dient u van ons
toestemming te hebben. Er mag geen voortent voor een stacaravan
staan. Een voortent mag alleen aan een toercaravan. Er mag dan geen
voorportaal aan zitten.
Zorgt u ervoor dat u geen huisvuil bij uw caravan laat staan. Dit i.v.m.
ongedierte. Laat u het wel staan dan zijn wij genoodzaakt om het op te
ruimen op uw kosten.
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Vuilnis
Huisvuil kunt u kwijt in de perscontainer. Ieder jaar kunt u uw sleutel
opwaarderen op het kantoor. Gasten die nieuw zijn gekomen
sinds 1-01-2011 moeten voor de sleutel borg betalen U kunt dan 30 keer
vuil weg brengen. U kunt per keer één gewone vuilniszak in de
perscontainer doen.
Glas en papier kunt u in de daarvoor bestemde containers deponeren die
bij de perscontainer staan. Na 21:00 uur mag u geen gebruik meer
maken van de perscontainer. Dit i.v.m. geluidsoverlast.
Grofvuil, bomen en takken kunt u, iedere zaterdag van 10:30 uur tot
11:30 uur en woensdag van 13:00 uur tot 14:00 uur, tegen betaling
inleveren bij het milieupark naast de perscontainer.
Tuinafval is gratis. U kunt ook frituurvet inleveren. Er mag geen
vuilnis in de tuin begraven worden.
Het is niet mogelijk om in het hoogseizoen, en in de week ervoor en
erna, tegels, zand, schuren en of karren te laten bezorgen of plaatsen.
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Parkeren auto’s


De poort is open van 7.00 uur tot 23.00 uur. Hierna kunt u
parkeren op het buiten parkeerterrein.
 Eén sleutel voor de poort kunt u tegen betaling van borg op het
kantoor afhalen. U krijgt maar 1 sleutel per staanplaats voor
eigen gebruik.
 U kunt parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen
met de neus richting de heg. Op die manier veroorzaakt u
geen overlast door uitlaatgassen.
Waar parkeren??
Laan 1 tot en met 3

Laan 5 en 6
Laan 7, 8, 9 en 10
Laan 11, 12, en 13
Laan 14, 15
Laan 16, 17, 18 westzijde
Laan 18 oostzijde en 18
Laan 21, 22, 23,24
Laan, 25 tot 32

laan 33 tot en met 37

parkeren of voor aan de camping of
op de parkeerplaats naast het
kantoor.
parkeerplaats naast kantoor
parkeerplaats tussen laan 8 en 10
parkeerplaats tussen laan 8 en 10
parkeerplaats tussen laan 13 en 15
parkeerplaats tussen laan 16 en 17
parkeerplaats tussen lanen 18 en 19
parkeren voor aan de camping of
tussen de lanen 24 en 25
parkeerplaats bij hondentoilet en
perscontainer, parkeerplaats tussen
laan 8 en 10 of parkeerplaats tussen
lanen 24 en 25.
parkeerplaats nieuwe terrein.
Mits anders overeengekomen.
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Voorportaal
U mag bij de toegangsdeur van de caravan een voorportaal maken
met afdak van maximaal 1 meter bij 2 meter. Er mogen twee zijden
dicht gemaakt worden en het mag niet boven de caravan uitkomen.
Hier moet u van te voren schriftelijk toestemming voor aanvragen.

Verkoop caravan.
Indien u uw caravan wilt verkopen op de plaats, dan dient u dit altijd
te melden op het kantoor voordat u hem te koop zet. Wij komen dan
controleren of de plaats netjes is. Er mogen geen kisten, wasbakken en
of aanrechtblokjes op uw plaats staan. Mocht dit niet het geval zijn dan
kunt u de plaats in orde maken voor de verkoop. Wij kunnen dat ook
voor u doen tegen betaling. De overname van een caravan houdt niet in
dat tevens de jaarplaats waarop hij staat wordt overgenomen.
U kunt bij ons de caravan te koop zetten tegen bemiddelingskosten.
Verkoopt u zelf uw caravan met onze toestemming dan betaalt u alleen
administratie kosten

Opzeggen staanplaats
Wilt u uw staanplaats opzeggen dan moet u dit voor 1 juli doen.
Zo niet dan zit u aan het staangeld vast van het volgende jaar. De
plaats dient leeg opgeleverd te worden.
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Keuren caravan
Sinds 2008 moeten de caravans om de 4 jaar gekeurd worden. Op
kantoor kunt u de lijst halen waar de caravan op gekeurd wordt.
Als de caravan gekeurd is dan krijgt u hier een certificaat van.

Het is op uw staanplaats niet toegestaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om schuttingen en rietmatten te plaatsen
Vuurkorven en buiten openhaard te gebruiken.
Om uitbouwen aan uw caravan te maken.
Om olietanks bij de caravan te plaatsen. Alleen een
zibrokamin-oliekachel is toegestaan.
Om een zwembad te maken in de tuin.
Om bungalowtenten te plaatsen op uw staanplaats. Een klein
tentje mag wel.
Om radio en of televisie zo hard te zetten dat de omwonenden
er last van hebben.
Om tuinfeesten in de lanen zonder toestemming te
organiseren.
Om 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 20.30 uur.
Op zondag werkzaamheden uit te voeren die overlast geven
aan de buren.
Motormaaiers te gebruiken.
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Het is op ons terrein niet toegestaan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Met auto’s, motors en scooters in de lanen te rijden.
Zonder certificaten of rijbewijs op een scooter of brommer te
rijden (dit geld ook voor auto’s).
Te vliegeren.
Te voetballen, dit mag alleen op het daarvoor bestemde
voetbalveld.
Harder te rijden dan 5 km per uur. Dit geld ook voor fietsers,
scooters en skelters.
Om met skelters tussen de geparkeerde auto’s te rijden.
Om aanplakbiljetten aan bomen en of gebouwen te plakken.
Om drugs te gebruiken en of te verhandelen.
Om uw auto te parkeren voor het hek op de buiten
parkeerplaats ( nooduitgang).
Om 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 bedrijven.
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Honden en katten












Honden dienen aangelijnd te worden en buiten het terrein te
worden uitgelaten, rechts van de camping en 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 het hondentoilet op de camping
en voor bij de parkeerplaats.
Het houden van 2 honden per caravan is toegestaan. Mits men
zich aan de regels houd.
U betaald ieder jaar een bedrag voor de hond.
De hond mag geen overlast bezorgen aan de andere gasten van
de camping.
Mocht de hond een persoon of hond aanvallen dan mag de hond
niet meer op het terrein komen.
Een schepje met plastic zakje is verplicht. Bij drie maal
waarschuwen is de hond niet meer welkom op de camping.
Doet de hond ergens op de camping zijn behoeften, dat kan een
keer gebeuren, dan ruimt u het op zonder dat anderen gasten daar
last van hebben.
Katten mogen niet loslopen op de camping.
Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.
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Snoeien van Heggen en bomen
Bomen en struiken die op uw plaats staan zijn van u zelf. U bent
verantwoordelijk voor de bomen die bij anderen overlast bezorgen.
0ok als u ze weghaalt zijn de kosten voor u. U moet zelf uw
ligusterheg om uw plaats bijhouden. De hoogte van de heg mag
variëren van 1 meter 30 tot 1 meter 70. De laurierbeplanting langs
de camping en parkeerplaatsen mag u niet belemmeren in de groei.
De hoogte wordt door ons bepaald. De hoogte van heggen die
langs hoofdpaden lopen of langs de parkeerplaatsen worden ook
door ons bepaald. De heggen mogen nooit verwijderd worden en er
mogen ook geen doorgangen in gemaakt worden.

Blokhutten
Er mag sinds 1-4-1996 nog maar 1 houten blokhut per plaats staan en
deze moet dezelfde afmeting hebben zoals wij voorschrijven. De
tekeningen ziet u op de volgende pagina’s. Raadpleeg ons eerst om
misverstanden te voorkomen. U moet voor het plaatsen van een
blokhut een vergunning hebben. Deze kunt u tegen betaling
afhalen op het kantoor.
Voor de lanen 18 oostzijde, 19, 33 t/m 37 geld een andere
afmeting. Het plaatsen van de blokhut moet in overleg.
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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 pers
container mag u tijdelijk uw aan hanger plaatsen. Dit is geen
stalling na het seizoen moeten de aan hangers weg zijn.
Het gebruik van de speeltuinen en peuterbad is geheel voor
eigen risico.
Er mag niet met mini motoren en quads op de camping gereden
worden.
Ook mogen kinderen onder de 16 jaar niet op elektrische steps
rijden op de camping
Wij willen u erop wijzen dat het niet is toegestaan om
speeltoestellen, zwembaden en ander toebehoren in de lege
plaatsen en de lanen neer te zetten. Dit .i.v.m. aansprakelijkheid.
Het is niet toegestaan om vrachtauto’s en grote bestelbussen te
parkeren op de camping en op de parkeerplaats voor aan de
camping. Deze kunt u parkeren bij Intratuin.
Bezoekers bij overnachting moeten betalen.
Drugs – en overmatig alcohol, ook van, onder uw
verantwoording, verblijvende gasten kan verwijdering van het
terrein tot gevolg hebben en directe ontbinding van de
standplaatsovereenkomst.
Wanneer u wordt verdacht van betrokkenheid bij een incident en
dit leidt tot onrust op het bedrijf, hebben wij het recht u de
toegang tot het bedrijf te ontzeggen zonder onmiddellijk tot
opzegging van de standplaatsovereenkomst over te gaan. Eerst
nadat duidelijk is geworden of u onschuldig dan wel schuldig
bent aan het incident, zullen wij de standplaats voortzetten en het
toegangsverbod opheffen, dan wel de overeenkomst definitief
beëindigen.
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Wat u nog moet weten:


















U moet uw tuin netjes houden en hier geen vuilnis en of
groenafval opslaan. Groenafval mag alleen in een
compostbak.
Als u uw tuin niet bijhoudt dan doen wij dat op uw kosten.
Op partytenten mag alleen een partytent zeil. Deze moeten er
in de winter afgehaald worden.
Barbecueën mag alleen als de buren er geen last van hebben.
Zorg als u weg bent dat uw fiets op uw staanplaats staat.
Wespennesten die in uw eigen tuin zitten moet u zelf
verwijderen.
Iedereen heeft een eigen elektrameter en watermeter. Hiervoor
krijgt u een aparte rekening.
Wilt u er voor zorgen dat de stopkraan dicht staat als u het water
afsluit, zodat als de buren het water erop zetten bij u de caravan
niet overloopt. U moet in het voorjaar goed spoelen omdat de
leidingen gereinigd zijn met chloor.
Als u een buitenkraan plaatst, moet deze achter de meter zitten.
Gasslangen mogen niet langer zijn dan 75cm en moeten
voorzien zijn van slangklemmen. 0ok mag de gasslang niet
ouder zijn dan 2 jaar. Bij uw caravan mogen niet meer dan 2
gasflessen staan. Bij eventuele brand bent u verantwoordelijk
voor de schade.
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 aan de weg.
Het aanrichten van vernielingen en geluidsoverlast op de
camping, c.q. rond de camping, kan verwijdering tot gevolg
hebben.
Er mag geen houtkachel in de caravan geplaatst worden.
Het is niet de bedoeling dat bewoners met hun
scooters/brommers heen en weer gaan rijden op de camping.
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