Geachte Gast,
Wij stellen het zeer op prijs dat u ervoor heeft gekozen om een deel van uw vrije tijd op onze gezellige
camping door te brengen. Van onze kant zullen wij al ‘t mogelijke doen om uw verblijf op onze camping zo
prettig mogelijk te maken.
Voor een ordelijk verloop van het kampeerseizoen hebben wij, naast de Kampeervoorwaarden (identiek aan
voorheen de Recron-voorwaarden), een eigen Kampeerreglement opgesteld. Zeg maar: huisregels.
Daarmee weet iedereen hoe het op onze camping werkt en wat er wel en niet op de camping kan/mag
gebeuren. Veel van deze huisregels hebben raakvlakken met de normen & waarden uit het dagelijks leven
en zullen u dan vast ook niet vreemd voorkomen.
Met het naleven van dit Kampeerreglement willen wij op geen enkele wijze de persoonlijke vrijheden van
onze recreanten in de weg staan. Maar gezien het feit dat we met z’n allen voor een bepaalde periode
‘samenleven’, vinden we het erg belangrijk dat we op onze camping zo gelijkwaardig mogelijk met elkaar
omgaan en is ons uitgangspunt daarbij altijd dat alle regels voor iedereen moeten gelden.
Communicatie is voor ons heel belangrijk. Voor een aantal zaken heeft u meldingsplicht, voor andere zaken
heeft u toestemming nodig. Kunnen we alles met elkaar in goede harmonie regelen, dan is er voor iedereen
een ‘Win – Win’ situatie. Wij hopen niet als politieagent te hoeven optreden maar als het moet……
Heeft u aan de hand van dit boekwerkje nog vragen, of zijn er dingen die u van ons nodig heeft? Kom gerust
naar ons kantoor(=kantine!) toe en wij zullen er alles aan doen om u behulpzaam te zijn daar waar mogelijk.
Diverse campinggasten vormen de Activiteiten Commissie en organiseren veel leuke activiteiten. Uw
deelname stellen wij zeer op prijs… bij een activiteit of evt. in de Commissie (een paar uurtjes per seizoen!).
Wij wensen u fijne, zonnig en gezellige kampeerseizoenen op onze camping toe!
Met vriendelijke groet, Hans van Woerkom

INDEX:
= KAMPEERREGLEMENT VASTE STAANPLAATSEN

= BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN
= NUTTIGE TELEFOONNUMMERS & ADRESSEN

KAMPEERREGLEMENT VASTE STAANPLAATSEN
Art. 1 – KAMPEERSEIZOEN
Art. 2 – RECREANTEN
Art. 3 - OPENINGSTIJDEN KANTOOR/RECEPTIE
Art. 4 - KAMPEEROVEREENKOMST (aangaan/beëindigen)
Art. 5 – KAMPEERTARIEVEN
Art. 6 – STAANPLAATS
Art. 7 – KAMPEERMIDDELEN
Art. 8 – BEZOEKERS
Art. 9 - AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERINGEN
Art. 10 - ONDERVERHUUR KAMPEERMIDDEL
Art. 11 – PARKEREN

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

- PLAATSEN/VERVANGEN KAMPEERMIDDEL
- GEBRUIK VAN WATER, ELEKTRICITEIT, GAS, OLIE
– SLAGBOOM
- VERKEER OP DE CAMPING
- CAMPING SCHOON HOUDEN
- SANITAIRE VOORZIENINGEN
– WASSERETTE
– VUILAFVOER
– HUISDIEREN
- TELEFOON EN POST
– EVENEMENTENCOMMISSIE
- SPEELTUIN/SPORTVELD
- T(H)OLE(N)RANTIE
– GELUIDSOVERLAST
– VANDALISME
- GEVONDEN VOORWERPEN
- HANDEL DRIJVEN
- GEVAARLIJKE VOORWERPEN/STOFFEN
– ASBEST
– BRANDVEILIGHEID
- SATELLIET SCHOTELS
- 27 MC ZENDINSTALLATIES
- WINTERKLAAR MAKEN KAMPEERMIDDEL
- WINTERKLAAR MAKEN STAANPLAATS
– WINTERSTALLING
– ONVOORZIEN
- OVERTREDING KAMPEERREGELS
- OVERLAPPENDE VOORWAARDEN/REGELS

Veel voorkomende begrippen in dit Kampeerreglement:
De ondernemer
: Het eigenaarechtpaar van de camping.
Bij de ondernemer : Op het kantoor van de ondernemer.
De recreant
: De perso(o)n(en) zoals vermeldt in de kampeerovereenkomst. Voor het gemak gaan
wij er van
uit dat de recreant ‘mannelijk’ is en praten in dit Kampeerreglement over ‘ hij/zijn’.
Kampeermiddel
: In de praktijk kan het om meerdere kampeermiddelen gaan.
Artikel 1 – KAMPEERSEIZOEN
1. De camping is het hele jaar (01 januari - 31 december) toegankelijk/geopend.
2. Het kampeerseizoen, de periode waarin de recreant van overheidswege op de camping mag overnachten,
loopt gemiddeld van maart tot november. De precieze data is elk jaar anders, vaak ingegeven door het
moment waarop wij ‘de camping op water zetten’ en schoolvakanties in het voor- en najaar.
3. Tussen november en februari mag er niet op de camping worden overnacht, is de camping voor de vaste
gasten wel toegankelijk en is de slagboom uitgeschakeld. In deze periode wordt er geen huisvuil opgehaald
en wordt de hoofdwaterleiding afgesloten i.v.m. mogelijke vorst. De toevoer van elektriciteit blijft
gehandhaafd, al is het verstandig dat de recreant gedurende de winter al zijn elektrische apparaten heeft
afgekoppeld. Voor winterklaar maken kampeermiddel en staanplaats, zie Art. 35 & 36.
Artikel 2 – RECREANTEN
1. Wij kennen verschillende soorten recreanten:
a. Vaste gasten. De vaste gasten hebben het gehele jaar toegang tot de camping. Het kampeermiddel van
de vaste gasten staat het gehele jaar op een door de ondernemer, in overleg, toegewezen staanplaats.
Alleen gedurende het kampeerseizoen mogen de vaste gasten op de camping overnachten.

b. Seizoengast. Seizoengasten huren voor het gehele kampeerseizoen een door de ondernemer, in overleg,
toegewezen staanplaats. Gedurende het kampeerseizoen mogen de seizoengasten op de camping
overnachten. Tijdens de winterperiode is het kampeermiddel niet op de camping aanwezig, tenzij deze voor
winterstalling (zie art. 37) wordt achtergelaten.
c. Passanten. Alle personen, niet zijnde vaste gasten of seizoengasten, die met een kampeermiddel tijdens
het kampeerseizoen één of meerdere nachten op de camping overnachten. De passanten dienen zich bij
aankomst te melden bij de ondernemer en vooraf het overnachtinggeld te voldoen voor de afgesproken
overnachtingperiode.
Artikel 3 - OPENINGSTIJDEN KANTOOR/RECEPTIE
1. De kantoordiensten zijn verhuisd naar de kantine. Wanneer de kantine geopend is kunt u daar terecht
voor o.a. vuilzakken, douchemuntjes, wasmuntjes, vragen ed. De openingstijden van de kantine vindt u
ondermeer op het informatiebord nabij de telefooncel. Vaste gasten dienen zich niet meer te vervoegen bij
het woonhuis van de ondernemer.
Artikel 4 – KAMPEEROVEREENKOMST
1. Aangaan van een kampeerovereenkomst:
a. De kampeerovereenkomst wordt telkenmale aangegaan voor de periode van
één jaar (1 januari - 31 december) of per de ingangsdatum lopende het jaar bij een nieuw af te sluiten
kampeerovereenkomst.
b. De ondernemer en de recreant komen overeen dat voor deze periode (lid a) het recht aan de recreant
wordt verleend van plaatsing door de ondernemer en/of gebruik voor uitsluitend recreatieve doeleinden van
de in de kampeerovereenkomst vermelde kampeermiddel(len) en overige gebruikvoorwerpen, voor het
aangegeven aantal personen op de kampeerovereenkomst, op de plaats die op het betreffende
terreingedeelte met een nummer is aangegeven.

c. Wanneer de recreant zich houdt aan de Kampeervoorwaarden én het Kampeerreglement van de camping,
staat de ondernemer niets in de weg om de kampeerovereenkomst automatisch/stilzwijgend met een jaar
te verlengen, onder de dan geldende voorwaarden.
2.1 Opzegging van de kampeerovereenkomst:
a. Voor zowel de recreant als de ondernemer zijn de Kampeervoorwaarden en het Kampeerreglement van
de camping van toepassing.
b. De opzegging van de kampeerovereenkomst dient door de recreant schriftelijk aan de ondernemer te
worden medegedeeld. De recreant moet daarbij aangeven of hij tussentijds wil stoppen of aan het einde
van het jaar (zie ook Kampeervoorwaarden Art. 10 - lid 1 & Art. 11).
c. Omdat er bij het opzeggen van de kampeerovereenkomst vele zaken om de hoek komen kijken, zoals
bv. het wel of niet mogen doorverkopen van de stacaravan met behoud van staanplaats, toetsing van de
kampeermiddelen, het afvoeren van de stacaravan van de camping, het opruimen en leeg opleveren van
de staanplaats en diverse kosten, heeft de ondernemer de te volgen ‘opzegging’-procedure op schrift
gestelt. Ter voorkoming van misverstanden en verrassingen achteraf wordt de recreant geacht de
schriftelijke ‘opzegging’-procedure bij de ondernemer op te halen wanneer hij overweegt, of besloten heeft,
de kampeerovereenkomst te beëindigen.
Artikel 5 – KAMPEERTARIEVEN
1. Conform de Kampeervoorwaarden worden in het laatste kwartaal van het jaar de kampeertarieven voor
het volgende kampeerseizoen vastgesteld.
2. Na vaststelling van de nieuwe kampeertarieven voor het volgende kampeerseizoen, worden deze tarieven
voor 1 december aan de vaste gasten toegezonden. Bij automatische/stilzwijgende verlenging van de
Kampeer-overeenkomst, wordt aan het eind van het jaar de rekening voor het nieuwe kampeerseizoen
volgens de dan geldende, vooraf bekendgemaakte, huursom(men), aan de recreant toegezonden.
3. De van overheidswege opgelegde belastingen, die van toepassing zijn op de kampeermiddelen van de
recreant, worden aan de recreant doorberekend.
4. De tarievenlijsten zijn bij de ondernemer ook los te verkrijgen.

Artikel 6 – STAANPLAATS
1. De staanplaats is het gedeelte van het kampeerterrein dat, na overleg, door de ondernemer aan de
recreant wordt toegewezen, met het recht van plaatsing door de ondernemer van één stacaravan of
toercaravan of tent, gedurende één jaar voor vaste gasten of één kampeerseizoen voor huurders of voor
het aantal nachten die passanten op de camping willen overnachten.
2. Op de staanplaats mag de recreant, niet zijnde huurder of passant, na schriftelijke toestemming van de
ondernemer, een berging/schuur of windscherm plaatsen (zie ook lid 5 en Artikel 7 lid 1f).
3. Nadat aan de recreant het recht van recreatie op de staanplaats is verleent, dient de recreant de
staanplaats er altijd netjes en verzorgd uit te laten zien.
4. Het is de recreant op geen enkele wijze toegestaan om waar dan ook op de staanplaats beton/cement
te storten of metselwerken op te richten zonder de toestemming van de ondernemer. Ook niet ten behoeve
van terrassen of fundering van muren en/of de berging/schuur.
5. Wanneer de recreant op zijn staanplaats graafwerkzaamheden verricht dient hij zich er van bewust te
zijn dat de mogelijkheid bestaat dat hij door de graafwerkzaamheden het in de bodem/grond aanwezige
leidingenstelsels (water/ elektriciteit/ riolering/CAI) kan beschadigen/kapot maken.
6. Gebeurd het dat de recreant door zijn graafwerkzaamheden op de staanplaats het in de bodem/grond
aanwezige leidingenstelsels (water/ elektriciteit/ riolering/CAI) beschadigd/kapot maakt en er eventuele
schade ontstaat aan één of meerdere leidingenstelsels, zal de recreant, in samenspraak met de ondernemer,
alle schade moeten (laten) herstellen en alle herstelkosten voor zijn rekening nemen.
7. De staanplaats mag worden ingericht op basis van gras, gras/tegels of geheel tegels, al dan niet
afgewerkt met grind. Wanneer grind wordt gebruikt dient de recreant goede kwaliteit worteldoek te
gebruiken.
8. Het is niet toegestaan moestuintjes, platglas (kassen) en dergelijke te plaatsen en/of aan te leggen.
9. Afrasteringen aan de voorzijde van de staanplaats (grenzend aan de asfalt bestrating), mogen niet hoger
zijn dan 60 cm.

10. Aan de beide (korte) zijden en achterzijde van de staanplaats mag de beplanting niet boven het
kampeermiddel uitsteken. De door de ondernemer aangebrachte beplantingen mogen, zonder vooraf
overleg, niet door de recreant worden verwijderd of gesnoeid.
11. Wanneer de recreant voornemens is om zijn staanplaats af te scheiden door beplanting (bv. heg of
coniferen) dient hiervoor niet alleen toestemming te worden verkregen van de ondernemer maar ook de
instemming van de recreanten van eventueel aangrenzende staanplaatsen.
12. Door voorschriften van overheidswegen of andere instanties of andere redenen, kan de ondernemer
genoodzaakt zijn het kampeerterrein geheel of gedeeltelijk te herindelen. Wanneer zich deze situatie zal
voordoen, zal de ondernemer de recreant daarvan tijdig op de hoogte stellen en indien noodzakelijk de
recreant een andere staanplaats op het kampeerterrein toewijzen.
Artikel 7 – KAMPEERMIDDELEN
1. Wij kennen verschillende soorten kampeermiddelen:
1.1. Stacaravan.
a. Een stacaravan mag geen grotere vloeroppervlakte hebben dan 35m², geen grotere hoogte hebben dan
4,00m (gerekend vanaf de grond) en niet breder zijn dan 3,80m.
b. Stacaravans met een grotere vloeroppervlakte dan 35m2 moeten op een staanplaats staan van minimaal
130m2 en voor elke extra m2 stacaravanoppervlakte moet de staanplaats 4m2 groter zijn.
c. De stacaravan dient na loskoppeling verrijdbaar te zijn op 1 as of 2 assen die niet verder dan 1 meter
uit elkaar mogen staan.
d. De stacaravan dient rondom, aan de 4 onderzijden, vanaf de grond tot aan de onderkant van de
stacaravan, geheel en uiterlijk verzorgd dicht te worden maken. Deze afdichting dient ter verfraaiing van
het geheel, de staanplaats én de camping. De afdichting dient voorzien te zijn van voldoende ventilatie
roosters/gaten, zodat de luchtvochtigheid onder het kampeermiddel geen negatieve invloed heeft op de
conditie van het onderstel van de stacaravan.
e. Een nieuw te plaatsen stacaravan dient bij voorkeur nieuw te zijn of 2 e hands van maximaal 10 jaar oud,
zulks ter beoordeling van de ondernemer… ook als het niet bekend is hoe oud de stacaravan is door het
ontbreken van officiële documenten van de stacaravan.

f. Voor stacaravans die de recreant zelf ‘van buiten’ meeneemt rekent de ondernemer entreegeld. De hoogte
van het entreegeld wordt berekend aan de hand van de vloeroppervlakte van de stacaravan. Voor
stacaravans die via de ondernemer worden aangekocht is geen entreegeld verschuldigd.
g. De stacaravan van de recreant op het kampeerterrein dient te allen tijde te voldoen aan de redelijke
eisen van welstand. De recreant is hiervoor verantwoordelijk.
h. Is de ondernemer van mening dat de stacaravan van de recreant niet aan de redelijke eisen van welstand
voldoet, dan zal de ondernemer de recreant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. En de recreant
verzoeken, binnen een redelijke termijn, er voor te zorgen dat zijn kampeermiddel aan de redelijke eisen
van welstand gaat voldoen.
i. Wanneer de recreant, binnen de gestelde termijn, er niet voor heeft gezorgd dat zijn kampermiddel
voldoet aan redelijke eisen van welstand, kan dit voor de ondernemer aanleiding zijn de
kampeerovereenkomst van zijn kant op te zeggen met inachtneming van de Kampeervoorwaarden.
1.2. Toercaravan.
Een toercaravan mag maximaal 8m lang (incl. dissel) en 2,55m breed zijn en dient gaaf van uiterlijk te zijn.
Toercaravans met 1 as of 2 assen zijn toegestaan. Recreanten met een 2-assige toercaravan dienen er op
te letten dat bij het plaatsen van de toercaravan op de staanplaats, de beschadiging aan het (gras)oppervlak
tot een minimum wordt beperkt en eventueel ontstane beschadigingen direct probeert te herstellen (bv.
terugleggen van grasplaggen of ontstane geulen egaliseren).
1.3. Camper (kampeerauto), vouwwagen en tent.
Deze worden alleen toegestaan wanneer deze kampeermiddelen als zodanig in de reguliere kampeerhandel
te verkrijgen zijn en dienen gaaf van uiterlijk te zijn. Vastgestelde maximale maten zijn voor deze
kampeermiddelen moeilijk vast te stellen en zal de ondernemer per geval bekijken of de grote van het
kampeermiddel acceptabel is voor de, in overleg, toe te wijzen staanplaats.
1.4. Auto.
De auto of (bestel)bus*, het voertuig waar de recreant zich in het dagelijkse leven mee vervoert, dient op
de camping te allen tijde binnen de grenzen van de toegewezen staanplaats, op een door de ondernemer
aangewezen plek van de staanplaats, te worden geparkeerd. Per staanplaats is slechts 1 auto toegestaan.
Voor het hebben van meerdere auto’s op de staanplaats dient de recreant toestemming van de ondernemer
te verkrijgen.

*= geen: touringcar/stadsbus/vrachtwagen of soortgelijk voertuig waarvoor een groot rijbewijs vereist is.
1.5. Boot/trailer/tractor.
Gezien de positie van de camping, direct gelegen aan de Oosterschelde, is het -tegen betaling- hebben van
een 1 boot/trailer combinatie en eventueel 1 tractor, op de staanplaats toegestaan. Deze kampeermiddelen
dienen bij de ondernemer te worden aangemeld en te allen tijde op de staanplaats, op een door de
ondernemer aangewezen plek, te worden geparkeerd. Zie geldende tarievenlijst.
1.6. Berging/schuur.
Het plaatsen van een berging/schuur is alleen mogelijk voor vaste gasten, nadat toestemming is verkregen
van de ondernemer. De maximum toegestane afmetingen van een berging/schuur op de staanplaats zijn:
2,15m lang, 2,15m breed en 2,43m hoog (gerekend vanaf de grond tot de nok). De plaats waar de
berging/schuur op de staanplaats moet komen te staan, dient de goedkeuring van de ondernemer te
hebben.
1.7. Aan het verkeer onttrokken voertuigen.
Deze voertuigen, zoals bv. stadsbus, touringcar, tram, directiewagen e.d., zijn geen officiële
kampeermiddelen en worden dienovereenkomstig niet op het recreatieterrein toegelaten.
1.8. Olietank.
In uitzonderlijke gevallen kan de ondernemer het hebben/plaatsen van een olietank op de staanplaats
toegestaan. De recreant dient hiervoor toestemming te verkrijgen van de ondernemer.
1.9. Indien de recreant een kampeermiddel wil plaatsen die niet in dit artikel is beschreven, dient hij bij de
ondernemer hiervoor toestemming te verkrijgen.
2. De recreant dient er voor te zorgen dat alle kampeermiddelen die hij op de staanplaats heeft staan
en/of gebruikt, constant goed worden onderhouden en het uiterlijk aanzien er van netjes en verzorgd is.
3. Daar waar dat bij kampeermiddelen mogelijk is, is het de recreant niet toegestaan om onder de
kampeermiddelen (bouw)materialen op te slaan.
4. Kinderen tot en met 15 jaar mogen niet zonder toezicht van de ouders in een kampeermiddel
verblijven/overnachten.
Artikel 8 – BEZOEKERS

1. Dit zijn alle personen, niet zijnde recreanten, die op één bepaalde dag bij de
recreant op bezoek komen en niet op de camping overnachten.
2. Alle bezoekers dienen zich te houden aan het camping Kampeerreglement.
3. De ondernemer staat het toe dat bezoekers bij de recreanten blijven overnachten, echter pas nadat
hiervoor vooraf toestemming is verkregen van de ondernemer. Voor de betreffende overnachting(en) dient
vooraf het geldende passantentarief te worden voldaan (zie geldende tarievenlijst).
4. Wanneer de recreant voorziet dat hij op frequente basis bezoekers in zijn kampeermiddel wil laten
overnachten, raden wij de recreant aan een bezoekersjaarkaart aan te schaffen (zie geldende tarievenlijst).
Dit kan voordeliger zijn dan alle overnachtingen apart te betalen.
5. Wanneer er in het kampeermiddel van de recreant bezoekers overnachten en de recreant is zelf daarbij
niet aanwezig, is het niet mogelijk om voor de betreffende overnachtingen een gedeelte van het staangeld
te restitueren.
6. Bezoekers moeten hun auto altijd op de parkeerplaats aan het begin van de camping parkeren.
Artikel 9 - AANSPRAKELIJKHEID/VERZEKERINGEN
1. De recreant is verplicht een W.A. verzekering af te sluiten, voor zichzelf en voor de opgegeven personen
in de kampeerovereenkomst.
2. Tevens dient de recreant er voor te zorgen dat zijn kampeermiddelen, welke hij op de aan hem
toegewezen staanplaats heeft staan, zijn verzekerd, alsmede de inventaris van de kampeermiddelen
(inbraak/diefstal).
3. De recreant is aansprakelijk voor de door hem, of zijn partner en/of zijn gezinsleden en/of zijn bezoekers
aan zichzelf of aan derden toegebrachte schade. De ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden
gesteld. Evenmin kan de ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of diefstal van of schade
aan de eigendommen van de recreant en/of zijn partner en/of zijn gezinsleden en/of zijn bezoekers, schade
door brand, schade door gesprongen waterleidingen, schade door het uitvallen van de elektriciteit en/of
CAI, etc.
4. Voor de door de recreant toegebrachte schade aan eigendommen van de ondernemer, zoals; gebouwen,
beplanting, asfaltwegen, vuilnisbakken, sanitaire voorzieningen e.d., zal de recreant gelijk een bedrag van

Euro 50,- moeten voldoen als aanbetaling van de geleden schade. De ondernemer zal de schade (laten)
herstellen en het te veel betaalde bedrag restitueren of het tekort op de eindafrekening alsnog aan de
recreant in rekening brengen. De ondernemer gaat te allen tijde uit van de eerlijkheid van de recreant.
Artikel 10 - ONDERVERHUUR KAMPEERMIDDEL
1. De recreant, niet zijnde passanten, mag zijn kampeermiddel aan derden onderverhuren, nadat
toestemming is verkregen van de ondernemer.
2. De onderhuurder dient, per week of gedeelte daarvan, aan de ondernemer een bedrag voor
administratiekosten te voldoen (zie geldende tarievenlijst).
3. De recreant krijgt voor het aantal overnachtingen dat de onderhuurder gebruik maakt van zijn
kampeermiddel geen restitutie van het staangeld.
4. De recreant dient er voor zorg te dragen dat de onderhuurder op de hoogte is van het Kampeerreglement
van de camping.
5. De recreant is aansprakelijk voor het gedrag van de onderverhuurder(s).
6. Indien de recreant zijn kampeermiddel wil onderverhuren maar zelf geen huurders daarvoor heeft, kan
de ondernemer vragen hierin te bemiddelen. Hoe eerder de ondernemer hiervan op de hoogte is, hoe groter
de kans is dat de ondernemer geschikte kandidaten kan vinden. De ondernemer zal voor deze bemiddeling
minimale kosten éénmalig in rekening brengen (zie geldende tarievenlijst).
Artikel 11 – PARKEREN
1. De recreant dient zijn auto te parkeren op de aan hem toegewezen staanplaats, tenzij anders met de
ondernemer overeengekomen. Bezoekers dienen hun auto te allen tijde op de parkeerplaats voor de
slagboom te parkeren.
Artikel 12 – PLAATSEN/VERVANGEN KAMPEERMIDDEL
1. Plaatsen van een stacaravan op een lege staanplaats.

Het op de staanplaats plaatsen van de caravan geschied uitsluitend door de ondernemer, tegen een betaling
van een vergoeding (zie geldende prijslijst). In dit bedrag zijn kosten voor manuren, gebruik van materialen
en gebruik van gereedschappen opgenomen.
2. Vervanging van een reeds op de staanplaats aanwezige stacaravan.
Het van de staanplaats halen van de huidige stacaravan en, ter vervanging, plaatsen van een andere
stacaravan op de staanplaats, geschied uitsluitend door de ondernemer, tegen een betaling van een
vergoeding. Op de van toepassing zijnde tarieven voor verwijderen en plaatsen van de stacaravan hanteert
de ondernemer een combi-korting voor bestaande gasten. In dit bedrag zijn eveneens kosten voor manuren,
gebruik van materialen en gebruik van gereedschappen opgenomen.
Artikel 13 - GEBRUIK VAN WATER, ELEKTRICITEIT, GAS, OLIE
Het is de verantwoordelijkheid van de recreant dat elektriciteit-, gas-, en waterinstallaties voldoen aan de
wettelijke bepalingen door de overheid en toeleveranciers gesteld!
1. Water.
a. Het staangeld voor vaste staanplaatsen is incl. het verbruik van 12m³ water.
b. Elke staanplaats heeft een eigen, geijkte waterverbruik meter.
c. Wees wijs met energie en wanneer de recreant voor langere tijd geen gebruik maakt van zijn
kampeermiddel, adviseert de ondernemer om de waterleiding voor de betreffende periode geheel af te
sluiten. Dit voorkomt tevens kans op leidingbreuk en wateroverlast met (onherstelbare) schade aan het
kampeermiddel.
d. Aan het einde van het kampeerseizoen wordt de meterstand van de waterleiding opgenomen. Bij
gebruiksoverschrijding van de in lid 1a aangegeven m³ water, zal de ondernemer het extra verbruikte m³
water aan de recreant in rekening brengen.
e. Het is de recreant niet toegestaan zonder toestemming van de ondernemer te graven in de grond van
de aan hem/haar toegewezen staanplaats, dit ter voorkoming van beschadigen aan de elektriciteit-, water, en/of CAI leidingen die in de grond aanwezig zijn. De schade die dit tot gevolg zou kunnen hebben zijn
voor rekening van de recreant.
2. Elektriciteit.

a. Het is de verantwoordelijkheid van de recreant dat de elektrische installatie van het kampeermiddel
voldoet aan de wettelijke en/of van overheidswege gestelde minimum eisen. Zie ook Art. 14 van de
Kampeervoorwaarden.
b. Het staangeld voor vaste staanplaatsen is inclusief 150 Kwh gratis stroomverbruik.
c. Elke staanplaats heeft een eigen, geijkte stroomverbruik meter.
d. Het aansluiten van het kampeermiddel op het elektriciteitsnetwerk van de camping dient uitsluitend door
de ondernemer te geschieden.
e. De elektriciteitsinstallatie in het kampeermiddel dient voorzien te zijn van een deugdelijke, goedwerkende
aardlekschakelaar.
f. Indien de elektriciteitsinstallatie in het kampeermiddel door de ondernemer of een erkend installateur is
afgekeurd en niet binnen de gestelde termijn voldoet aan de gestelde eisen, behoud de ondernemer zich
het recht voor om de elektriciteit voor de betreffende staanplaats tijdelijk of permanent af te sluiten.
g. Voor het stroomgebruik beschikt de staanplaats over een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van de
camping van 6 ampère/±1380 watt. Dit is meer dan voldoende voor het gebruik van enkele lampen,
koelkast en televisie.
h. Elektrische apparaten die niet speciaal geschikt zijn gemaakt voor gebruik op recreatieterreinen, zoals
o.a. (af)wasmachines, mini wassers, electr. kookplaten, magnetrons, ovens, stofzuigers en andere
apparaten die meer dan ± 1380 watt stroom verbruiken, zijn niet toegestaan.
i. De recreant dient zich er van te gewisse dat het gebruik van een combinatie van elektrische apparaten
kan lijden tot een (kortstondig) overmatig stroomgebruik met mogelijke kortsluiting tot gevolg.
j. Wanneer er in het kampeermiddel van de recreant kortsluiting is ontstaan, bv. door gebruik van teveel
elektrische apparaten tegelijk, ondeugdelijke apparaten, verkeerd aangesloten bedrading, e.d. en de
ondernemer moet de installatie weer op het elektriciteitsnetwerk aansluiten, zal de ondernemer hiervoor
een (kleine) vergoeding rekenen.
k. Wees wijs met energie en wanneer de recreant voor langere tijd geen gebruik maakt van zijn
kampeermiddel, adviseert de ondernemer om de elektriciteit voor de betreffende periode geheel af te
sluiten. Dit voorkomt tevens kans op kortsluiting en brand.

l. Aan het einde van het kampeerseizoen wordt de meterstand van de elektriciteitsleiding opgenomen. Bij
gebruiksoverschrijding van de in lid 2a aangegeven Kwh stroom, zal de ondernemer het extra verbruikte
aantal Kwh stroom aan de recreant in rekening brengen (zie geldende tarievenlijst).
m. Het is de recreant niet toegestaan zonder toestemming van de ondernemer te graven in de grond van
de aan hem/haar toegewezen staanplaats, dit ter voorkoming van beschadigen aan de elektriciteit-, water, en/of CAI leidingen die in de grond aanwezig zijn. De schade die dit tot gevolg zou kunnen hebben zijn
voor rekening van de recreant.
3. Gas.
a. Het is de verantwoordelijkheid van de recreant dat de gasinstallatie van het kampeermiddel voldoet aan
de wettelijke en/of van overheidswege gestelde minimum eisen. Zie ook Art. 14 van de
Kampeervoorwaarden.
b. De recreant mag in zijn kampeermiddel uitsluitend gebruik maken van
propaan/campinggas wanneer de gasinstallatie(s)/gasleidingen zijn goedgekeurd door een erkende
installateur of de ondernemer.
c. In (koperen) gasleidingen dienen zo min mogelijk gebruik te worden gemaakt van (klem)koppelingen.
d. De recreant mag alleen deugdelijke gasflessen gebruiken die voldoen aan de wettelijke normen.
e. De gasregelaar op de gasfles, alsmede de rubberen gasslang, dienen deugdelijk te zijn en regelmatig
(advies max. om de 5 jaar) te worden vervangen. Het leven is kostbaarder dan de kosten voor een
gasslang/gasleiding/drukregelaar!
f. het gebruik van flessengas (propaan) is toegestaan in flessen van maximaal 10,5 liter waterinhoud, tot
een maximum van twee flessen (leeg of vol) per staanplaats. Propaan- en butaanflessen mogen niet worden
gevuld met LPG.
g. Nieuwe/volle gasflessen zijn bij de ondernemer tegen betaling te verkrijgen en de oude/lege gasflessen
kunnen bij de ondernemer worden ingeleverd.
h. Gasflessen, die uitsluitend buiten het kampeermiddel mogen staan, dienen uit veiligheidsoverwegingen
te zijn omsloten door een ruime, goed geventileerde bekisting volgens specifieke normen/bouwvoorschriften
van de lokale overheid of van de ondernemer.
i. De recreant dient er voor te zorgen dat de hem in bezit zijnde gasflessen geen contact kunnen hebben
met zonlicht en/of overmatige hitte/warmte. Dit ter voorkoming van eventueel ontploffingsgevaar.

j. Het gebruik van LPG-tanks, anders dan bestemd voor de aandrijving van
motorvoertuigen en speciaal daartoe ingerichte wisseltanks voor de aandrijving van hef- en
transportvoertuigen, is ten strengste verboden.
k. Wij adviseren u dringend om in uw kampeermiddel(en) voldoende, goed werkende, rookmelders en/of
koolmonoxide melders aan te brengen.
4. Olie:
a. Het is de recreant, slechts na schriftelijke toestemming van de ondernemer, toegestaan om op zijn
staanplaats een olietankinstallatie te hebben. Na de verkregen toestemming moet de olietankinstallatie
voldoen aan de navolgende voorwaarden/bepalingen:
b. Het is de verantwoordelijkheid van de recreant dat de olie installatie van het kampeermiddel voldoet
aan de wettelijke en/of van overheidswege gestelde minimum eisen. Zie ook Art. 14 van de
Kampeervoorwaarden.
c. De maximale hoeveelheid olie in de olietank mag zijn: 50 liter.
d. De olietank mag zich niet geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden.
e. Onder de olietank dient zich een vloeistofdichte lekbak te bevinden, die tenminste de maximale inhoud
van de tank kan opvangen bij eventuele lekkage.
f. Boven de olietank dient een deugdelijk afdak aanwezig te zijn.
g. Nooit en te nimmer mag er een druppel of grotere hoeveelheden olie in de bodem van het recreatieterrein
terecht komen. Speciale aandacht is vereist bij het vullen en/of aftappen van de olietank.
h. De olietank dient door de recreant elk jaar, aan het begin en aan het eind van het kampeerseizoen, te
worden gecontroleerd op lekkages.
i. Eventueel geconstateerde lekkage(s) dienen onmiddellijk te worden verholpen
en/of gerepareerd, met inachtneming van de benodigde veiligheidsmaatregelen.
j. In geval van noodzakelijke sanering, door lekkage van olie uit de olietank van de recreant op de bodem
van de camping, zijn staanplaats of daarbuiten, zijn alle daaruit voortkomende kosten geheel voor rekening
van de recreant.
k. Zonder toestemming van de ondernemer mag de recreant geen tankauto op het recreatieterrein laten
komen voor het bijvullen van zijn olietank.

l. wanneer de recreant zijn kampeermiddel verkoopt of inruilt voor een ander kampeermiddel, behoudt de
ondernemer zich het recht voor om de aanwezige olie-installatie te laten verwijderen of niet meer opnieuw
toe te staan.
Artikel 14 – SLAGBOOM
1. De recreant met een vervoermiddel kan zich toegang tot de camping verschaffen via de slagboom,
gebruikmakend van de aan hem uitgereikte slagboomsleutel.
2. Voor inkomend en uitgaand verkeer is de slagboominstallatie gesloten tussen 23.00 uur en 08.00 uur.
Voor noodgevallen kan de ondernemer de slagboom desgewenst openstellen.
3. Recreanten die vóór 08.00 uur de camping willen verlaten, worden geacht hun vervoermiddel tijdig op
de parkeerplaats aan het begin van de camping te plaatsen en zo stil mogelijk te vertrekken.
4. De slagboomsleutel is alleen te gebruiken door de personen en voor het voertuig zoals opgenomen in
de Kampeerovereenkomst.
5. Voor de slagboomsleutel dient een borgsom te worden betaald (zie geldende tarievenlijst). Bij
beëindiging van de Kampeerovereenkomst wordt de borgsom terug betaald.
6. Bij verlies of diefstal van de slagboomsleutel is de recreant aansprakelijk voor de kosten die met de
vervanging van de slagboomsleutel gemoeid zijn (zie geldende tarievenlijst).
7. Het is ten strengste verboden dat de slagboomsleutel gebruikt wordt om bezoekers met hun
vervoermiddel op de camping binnen te laten. Bezoekers dienen hun vervoermiddel te parkeren op de
parkeerplaatsen aan het begin van de camping (vóór de slagboom). Bij overtreding van deze regel wordt
de betreffende slagboomsleutel permanent ingenomen, zonder teruggave van de borgsom.
Artikel 15 - VERKEER OP DE CAMPING
1. Op het recreatieterrein is het Weg & Verkeer Reglement van toepassing.
2. De maximale snelheid voor motorvoertuigen als auto, tractor en motor bedraagt maximaal 5 km. per uur
(stapvoets). Denk aub. aan de veiligheid van alle aanwezigen op de camping.
3. Tussen 23.00 uur en 08.00 uur is geen gemotoriseerd verkeer op de camping toegestaan.

4. Bestuurders van bromfietsers/scooters dienen te allen tijde de motor bij het
toegangshek van de camping uit te zetten en zich daarna lopend naast de bromfiets/scooter verder over de
camping voort te bewegen. Bij het verlaten van de camping mag de motor van de bromfiets/scooter pas
weer gestart worden na het passeren van het toegangshek van de camping.
5. Het veelvuldig op- en afrijden van de camping dient te worden vermeden. Weet de recreant dat hij
binnen het uur de camping weer moet verlaten, laat dan bij voorbaat het vervoermiddel op de parkeerplaats
aan het begin van de camping staan.
6. Voor het parkeren van het vervoermiddel: zie Artikel 11.
7. Het is de recreant niet toegestaan om zijn vervoermiddel te parkeren op lege staanplaatsen of op het
passantenveld. Daarmee wordt voorkomen dat nieuwe recreanten niet op hun vooraf gereserveerde
kampeerplaats terecht kunnen.
8. Met het oog op eventuele calamiteiten dienen de recreanten te allen tijde de hoofdingang van de
camping, alle geasfalteerde wegen en paden op de camping autovrij te houden voor hulpdiensten als
Ambulance, Politie, Brandweer, etc.
9. In het geval van extreem slechte weersomstandigheden (bv. overvloedige regenval) kan de ondernemer
met het oog op het behoud van het recreatieterrein (tijdelijk) een toegangsverbod voor alle motorvoertuigen
op de camping afkondigen.
Artikel 16 - CAMPING SCHOON HOUDEN
1. Deze oproep geldt gedurende het gehele kampeerseizoen, 24 uur per dag en
7 dagen in de week. “Houdt alstublieft de camping schoon!!”
2. Spreek uw mederecreant er vriendelijk op aan wanneer u ziet dat deze onnodig de camping bevuild.
3. Op de camping zijn voldoende mogelijkheden, zoals vuilnisbakken, om zaken als sigarettenpeuken,
papiersnoepjes, lege blikjes e.d. in te deponeren.
Artikel 17 - SANITAIRE VOORZIENINGEN

1. De sanitaire voorzieningen van de camping zijn te vinden in het stenen gebouw naast het passantenveld,
midden op de camping. In het sanitairgebouw bevinden zich o.a.: gescheiden douches en toiletten voor
dames en heren, wastafels/spiegels met stopcontact voor scheerapparaten, strijkplank. Er is 1 aparte ruimte
voor personen die gebruik moeten maken van een rolstoel, voorzien van (zit)douche, verhoogd toilet,
wastafel/spiegel en stopcontact.
2. De hoofdgebruikers van de sanitaire voorzieningen plegen te zijn; passanten en de recreanten die in
hun kampeermiddel geen eigen sanitaire voorzieningen hebben. Recreanten, met een kampeermiddel dat
voorzien is van sanitaire voorzieningen én is aangesloten op het vaste rioolnetwerk van de camping, worden
geacht geen gebruik te maken van het sanitairgebouw.
3. De toiletten zijn niet voorzien van toiletpapier. De recreant dient bij gebruik van de toiletten in het
sanitairgebouw zijn eigen toiletpapier mee te nemen.
4. De douches en de strijkinstallatie werken op munten. Deze munten kunnen tegen betaling worden
verkregen bij het kantoor van de ondernemer.
5. De recreanten worden geacht de sanitaire voorzieningen na gebruik schoon achter te laten voor de
volgende bezoeker, zoals zij dat thuis ook doen.
6. Verband en sanitaire afval moet in de daarvoor bestemde en aanwezige emmers worden gedeponeerd.
7. Het is kinderen niet toegestaan om te spelen in het sanitairgebouw en om te spelen met de waterkranen
buiten het sanitairgebouw.
8. Kinderen jonger dan 6 jaar zien wij, uit veiligheidsoogpunt, liever niet alleen naar het toilet gaan of
alleen gebruik maken van de douche.
9. De inhoud van chemische toiletten mogen alleen gedeponeerd worden in de speciaal daarvoor bestemde
ruimte én deze ruimte dient schoon en netjes te worden achtergelaten!
Artikel 18 – WASSERETTE
1.
en
2.
bij

Naast het sanitairgebouw is een speciale ruimte gecreëerd met daarin een wasmachine, droogmachine
een centrifuge. Deze apparaten mogen alleen gebruikt worden door de recreanten van de camping.
De was- en droogmachine werken op munten. Deze munten kunnen tegen betaling worden verkregen
het kantoor van de ondernemer. Het gebruik van de centrifuge is gratis.

3. Uitsluitend het door de ondernemer voorgeschreven waspoeder dient voor de wasmachine gebruikt te
worden. Het voorgeschreven waspoeder is tegen betaling te verkrijgen bij het kantoor van de ondernemer.
Het gebruik van eigen waspoeder kan lijden tot schade aan de wasmachine.
4. De recreant dient goede notie te nemen van de gebruiksvoorschriften van de apparaten in de wasserette
en deze gebruiksvoorschriften strikt op te volgen.
5. De herstelkosten van de eventuele schade door verkeerd gebruik van de apparaten zullen worden
verhaald op de betreffende recreant.
Artikel 19 – VUILAFVOER
1. Op vastgestelde dagen en tijden komt de ondernemer tijdens het kampeerseizoen het huisvuil ophalen
(zie informatie bord bij de loods).
2. Alleen door de ondernemer goedgekeurde (!) vuilniszakken mogen worden gebruikt en zullen door de
ondernemer worden opgehaald. Deze vuilniszakken kunnen bij de ondernemer worden gekocht (zie
geldende tarievenlijst).
3. De volle vuilniszakken moeten zijn dichtgebonden en dienen langs de weg te
worden geplaatst, zo dicht mogelijk bij de ‘eigen’ staanplaats.
4. Wanneer de recreant verkiest om eigen vuilniszakken te gebruiken, dient hij zijn vuilniszakken zelf mee
naar huis te nemen.
5. Op grond van de milieuregels dient de recreant het huisvuil strikt gescheiden als volgt aan te leveren:
a. Huisvuil > normaal huisvuil, dichtgebonden in de door de ondernemer goedgekeurde vuilniszak.
b. Glas > schoongespoeld glaswerk (flessen, potten, e.d.) zonder dop of deksel.
c. Papier > door middel van (stevig) touw gebundeld, in kleine, te tillen stapels.
6. Voor grof afval, zoals bouwafval, verpakkingen, oud (tuin)meubilair, oude/verrotte houten hekwerken,
oude schuurtjes, tegels, oude fietsen, etc., dient de recreant zelf voor afvoer van de camping te zorgen.
Hiervoor kan de recreant gebruik maken van het milieustation van de Gemeente St. Maartensdijk.
7. Voor chemisch afval, zoals verfblikken, spuitbussen, terpentine, batterijen, accu’s e.d. dient de recreant
zelf voor afvoer zorg te dragen. Hiervoor kan de recreant gebruik maken van het milieustation van de
Gemeente St. Maartensdijk.

8. Tussen ±half oktober en ±half maart dient de recreant al het huisvuil, grof afval en chemisch afval zelf
van de camping af te voeren.
Artikel 20 – HUISDIEREN
1. De recreant mag één huisdier (hond/kat) in zijn kampeermiddel houden.
2. Wil de recreant meerdere huisdieren in zijn kampeermiddel houden, dan dient hij hiervoor toestemming
te verkrijgen van de ondernemer.
3. Voor het houden van honden/katten is voor vaste gasten, met ingang van kampeerseizoen 2004, een
vergoeding verschuldigd (zie geldende tarievenlijst). Voor gekooide dieren, zoals bv. muis, cavia, konijn,
kanarie, etc., is geen vergoeding verschuldigd maar deze dieren dienen wel te worden aangemeld.
4. Huisdieren dienen, voorzover dat bij de dieren mogelijk is, op en buiten de staanplaats te zijn aangelijnd
of in een kooi/afgesloten hok met voldoende ventilatie te zitten.
5. Het uitlaten van honden dient zo ver mogelijk (buiten) van de camping vandaan te geschieden, zodat
onze gasten geen overlast hebben van uitwerpselen. Ook het sport(gras)veld naast de camping dient te
worden ontzien.
a. Indien honden, door hun hoge nood, per ongeluk hun behoefte op de camping doen, dient de recreant
de gedane behoefte onmiddellijk te verwijderen, zodanig dat geen van de andere recreanten hiervan nog
overlast ondervinden.
b. De behoeftes van katten, inclusief het kattegrid, dient zodanig in de vuilniszak te worden gestopt, dat
bij het eventueel openscheuren van de vuilniszak geen losse uitwerpselen en/of los kattegrid op de grond
kunnen vallen.
6. Voor honden en katten is een geldig inentingsbewijs verplicht. De dierenarts kan de recreant informeren
welke inentingen noodzakelijk zijn. Op verzoek van de ondernemer dient de recreant de geldige
inentingsbewijzen te tonen.
7. Wanneer huisdieren zonder toezicht in het kampeermiddel wordt achtergelaten, dient de recreant te
zorgen; voor voldoende ventilatie, dat de dieren uit zon blijven, dat de dieren voldoende te drinken & eten
hebben en zij geen geluidsoverlast bezorgen voor omstanders. Het strekt tot aanbeveling dat een naaste
recreant over een sleutel van het evt. afgesloten kampeermiddel beschikt.

8. De ondernemer raad de recreant aan er voor te zorgen dat de huisdieren vrij zijn en kunnen blijven van
vlooien/ongedierte.
9. Wanneer er over de huisdieren klachten van overlast (geluid/uitwerpselen
e.d.) bij de ondernemer binnen komen, behoud de ondernemer zich het recht voor om bij herhaalde klachten
de recreant te verzoeken het/de huisdier(en) van de camping te verwijderen.
Artikel 21 - TELEFOON EN POST
1.
Op de camping, schuin tegenover de loods, staat een telefooncel bestemd voor uitgaande
telefoongesprekken. Deze telefoon werkt op Euro munten.
2. Alleen van spoedeisende telefoonberichten, die voor de recreant bij de ondernemer binnen komen, zal
de ondernemer hiervan een notitie maken en deze notitie onmiddellijk aan de betreffende recreant
afgegeven.
3. Het is niet toegestaan dat de recreant het telefoonnummer van de camping doorgeeft aan derden om
hem/haar via dat nummer te bellen. Slechts in bijzondere (spoed)gevallen zal de ondernemer, na
vooroverleg met de recreant, van deze regel afwijken.
4. Uitgaande (vakantie)post, voldoende gefrankeerd, kan de recreant afgeven bij het kantoor van de
ondernemer. De ondernemer zal er voor zorgdragen dat deze post binnen afzienbare tijd bij de postinstelling
wordt afgegeven. Voor postbestellingen met spoed of van belangrijke aard is het raadzaam dat de recreant
hiervoor zelf zorgdraagt.
5. De voor de recreant bestemde, inkomende, post wordt bij de recreant afgegeven. Het is aan te bevelen
dat de zender in de adressering, behalve de juiste naam van de recreant, ook het staanplaatsnummer van
de recreant vermeld. Dit voorkomt eventuele vertraging bij het afleveren van de post.
6. De ondernemer verkoopt geen postzegels.
Artikel 22 – EVENEMENTENCOMMISSIE
1. Elk jaar zijn er een aantal van vaste gasten die zich gedurende het kampeerseizoen vrijwillig inzetten
voor het organiseren van vele leuke, gezellige, sportieve, educatieve evenementen op onze camping. Voor

jong en oud. De ondernemer stelt hun werkzaamheden zeer op prijs en hoopt dat de recreanten veelvuldig
aan de te organiseren evenementen zullen meedoen.
2. Aan de evenementen kan worden deelgenomen door de recreanten en hun gezinsleden.
3. De evenementen zijn niet altijd gratis.
4. Op het publicatiebord bij de telefooncel, kunnen de recreanten informatie vinden over het
evenementenprogramma van het lopende kampeerseizoen.
Artikel 23 - SPEELTUIN/SPORTVELD
1. De speeltuin op de camping en het sport(gras)veld vlak naast de ingang van de camping, mogen gebruikt
worden tussen 08.00 uur en 22.00 uur.
2. Kleine kinderen mogen niet zonder geleide in de speeltuin of op het sport(gras)veld spelen.
3. Werp- of balspelen zijn op de camping niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor werp- of
balspelen die worden georganiseerd door de Evenementencommissie en de mini tennisbaan naast de
kantine.
4. Het gebruik van de speeltuin en het sport(gras)veld is voor eigen risico.
5. De ondernemer stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of ongevallen.
Artikel 24 - T(H)OLE(N)RANTIE
1. Of de recreant een fijn verblijf heeft op de camping hangt niet alleen van de
ondernemer af. Dat hangt zeer zeker ook van de recreant zelf af. Kunnen we het met z’n allen gezellig
maken, houden we met elkaar de camping op orde… allemaal zaken die we samen moeten doen. Gun elkaar
de rust, respecteer elkaar en bezorg elkaar geen onnodige overlast. Tenslotte komt u allen met het zelfde
doel naar onze camping… ontsnappen uit de drukte van het werk en de stad, heerlijk genieten van de
beschikbare vrije tijd en/of het uitoefenen van een hobby. Door een goed samenspel tussen recreant en
ondernemer wordt het voor iedereen heerlijk vertoeven op camping De Zeester!
2. Ondanks het feit dat het de eigen verantwoordelijkheid van de recreant is, want buiten de camping heeft
de ondernemer geen zeggenschap, wordt de recreant geacht zich buiten de camping ook naar behoren te

gedragen. Eigenlijk bent u ook een beetje te gast op het eiland Tholen en u doet daarmee de bewoners van
de dorpskernen op Tholen een groot plezier. Vergeet u ook aub. niet dat het overgrote deel van de bevolking
op Tholen door hun geloofsovertuiging zeer gesteld is op zondagrust.
Artikel 25 – GELUIDSOVERLAST
1. Geluidsoverlast is helaas een (te) vaak voorkomend probleem, zowel op campings als daar buiten. De
ondernemer zal op dit punt extra toezicht houden.
2. Het is de recreant niet toegestaan om op of nabij de camping (auto)radio’s, televisies, cassette recorders,
muziekinstrumenten of andere gelijksoortige geluidsveroorzakers, zodanig te gebruiken dat deze
geluidsoverlast bezorgen bij andere recreanten op de camping.
3. Op doordeweekse dagen en op zaterdag is tussen 8.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s morgens hinderlijk
lawaai, bv. door (motor)grasmaaiers, boormachines, timmeren, verbouwingen e.d., ongewenst.
4. Op zondag, voor velen een geloofsdag en een rustdag, is het veroorzaken van enige vorm van
geluidsoverlast en/of hinderlijk lawaai, zoals beschreven in lid 2 en lid 3, niet toegestaan.
5. Van de recreant wordt verwacht dat hij algehele stilte betracht tussen 11.00 uur ’s avonds en 08.00 uur
’s morgens. De recreant dient daarbij ook te denken aan: het starten/stationair laten draaien van motoren
van auto, tractor, buitenboordmotor e.d., toeteren en het hard dichtslaan van autoportieren.
Artikel 26 – VANDALISME
1. Op geen enkele wijze kan de ondernemer tolereren dat recreanten en/of bezoekers, alleen of met
anderen, op welke wijze dan ook vernielingen en/of schade aanrichten aan eigendommen en/of bezittingen
van de ondernemer (o.a. terrein, gebouwen, wegenstelsel, verlichting, beplantingen, leidingennetwerk,
etc.) en/of andere recreanten en/of andere bezoekers.
2. De landbouwgronden in de (directe) omgeving van de camping mogen niet betreden worden in verband
met mogelijke schade aan gewassen (incl. gras).
3. Toegebrachte schade zal door de ondernemer worden verhaald op diegene die voor deze schade
verantwoordelijk en aansprakelijk zijn.

4. Overtreding van lid 1 en/of lid 2 zal voor de betreffende recreant(en) zeker leiden tot verwijdering van
de camping .
Artikel 27 - GEVONDEN VOORWERPEN
1. De recreant kan gevonden voorwerpen afgeven bij het kantoor van de recreant. De ondernemer zal zijn
best doen het verlorene bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Eerlijkheid siert de mens.
2. Gevonden voorwerpen, die tijdens het seizoen niet worden opgehaald, worden aan een (hulp)instantie
of goed doel gegeven, of vernietigd.
Artikel 28 - HANDEL DRIJVEN
1. Het is de recreant niet toegestaan om waar dan ook op de camping handel te drijven, producten te
verkopen en reclame te maken voor zijn producten.
2. Het is de recreant ook niet toegestaan om op de camping reclame te maken voor zijn producten en deze
producten buiten de camping te verkopen.
3. De ondernemer kan in uitzonderingsgevallen afwijken van lid 1.
Artikel 29 - GEVAARLIJKE VOORWERPEN/STOFFEN
1. Het is ten strengste verboden voorwerpen op de camping te hebben/houden en/of te gebruiken, welke
bij Wet verboden zijn. Zoals door o.a. zijn: vuurwapens, munitie, ontploffingsapparaten, steekwapens,
chemicaliën, dierenvallen, etc. Ook het gebruik van giffen, zoals rattengif/pesticiden/etc. is ten strengste
verboden.
Artikel 30 – ASBEST
1. Het is mogelijk dat er in onderdelen van het kampermiddel van de recreant asbest zit verwerkt! Zonder
toestemming van de daartoe geëigende instanties én van de ondernemer, is het zelf vervoeren/verwijderen

van asbest niet toegestaan! Aan het vervoeren van asbest zijn bijzondere, specialistische
veiligheidsvoorschriften verbonden! Het inademen van (kleine) asbestdeeltjes kan gevaar op leveren voor
de gezondheid! Gaat dus niet rommelen vanwege het feit dat de asbestverwijdering mogelijk geld kost. Uw
gezondheid is veel kostbaarder! De verwijderingkosten van asbest komen geheel voor rekening van de
recreant!
2. Het is ten strengste verboden materialen met daarin asbest verwerkt te gebruiken bij nieuw te bouwen
of verbouwen van bouwsels in, aan en/of bij het kampeermiddel! Overtreding van deze regel kan leiden tot
verwijdering van de camping!
Artikel 31 – BRANDVEILIGHEID

HOE TE HANDELEN BIJ BRAND.
Stap 1: MELDT EERST !!
- Bel 112
- Wanneer mogelijk, koppel de gasfles(sen) af en stel deze in veiligheid.
Of anders draai de knop van de gasfles(sen) dicht.
- Wanneer mogelijk, schakel de elektriciteit af.
Stap 2: SLA ALARM !!
- Waarschuw/alarmeer de personen in uw directe en indirecte omgeving,
alsmede de campingondernemer.
- Wanneer mogelijk, koppel de gasfles(sen) af en stel deze in veiligheid.
Of anders draai de knop van de gasfles(sen) dicht.
- Wanneer mogelijk, schakel de elektriciteit af.
Stap 2: BLUS DAN !!
- Neem de brandblusser in uw kampeermiddel of de dichtstbijzijnde
Brandblusser op het terrein (max. 100 mtr.) ter hand en probeer de

(beginnende) brand te blussen.
Stap 3: SLUIT DEUREN EN RAMEN !!
Stap 4: KIES EEN VEILIGE VLUCHTROUTE !!
1. De verantwoording voor alles wat met barbecueën en/of vuurkorven te maken heeft ligt geheel bij de
recreant. Wil de recreant gebruik maken van een barbecue en/of vuurkorf dan moet hij minimaal aan de
volgende minimum voorwaarden voldoen:
a. Er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon.
b. De barbecue/vuurkorf moet op een open plaats staan die tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen,
bomen en struiken.
c. De barbecue/vuurkorf moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen
of kan worden omgestoten;
d. Er mag uitsluitend worden gebarbecued met briketten en/of houtskool. De barbecue mag alléén ontstoken
worden met aanmaakblokjes, aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel.
e. De recreant mag de staanplaats niet verlaten of gaan slapen voordat het vuur van de barbecue/vuurkorf
geheel gedoofd is.
f. Er moet binnen handbereik een gevulde emmer met water/zand (10 ltr.) en/of een brandblusser aanwezig
zijn.
g. Wanneer de barbecue/vuurkorf brandt, is het ten strengste verboden om met brandbare vloeistoffen,
zoals aanmaakvloeistof of spiritus, op de brandende materie te spuiten!
h. Houd te allen tijden rekening met de windrichting, zodat uw mederecreanten zo min mogelijk last hebben
van de rook (en de verleidelijke geuren).
i. Voorkom zo veel mogelijk ‘vonkenregens’.
j. Rechtstreeks op de bodem plaatsen van de barbecue/vuurkorf of het aanleggen van open vuur is niet
toegestaan. onder de vuurkorf, of -ton dient een niet brandbare onderplaat geplaatst te worden;
k. Alle barbecue/vuurkorf afval, inclusief houtskool-/asresten dient de recreant zorgvuldig op te ruimen.

l. j. Alles wat de recreant extra doet ter voorkoming van (vuur)gevaarlijke situaties, wordt door de
ondernemer zeer gewaardeerd!
m. Bij extreem droge weersomstandigheden behoud de ondernemer zich het recht voor om alle vormen
van (open)vuur buiten de kampeermiddel, voor een dan te bepalen periode, te verbieden.
2. Wanneer de recreant besloten heeft om kookapparatuur in zijn berging/schuurtje te plaatsen, dient de
recreant er voor te zorgen dat de juiste brandveiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Zoals bv. een
brandblusser binnen handbereik nabij het kookstel en hitte/brandwering rondom het kookstel.
3. Het maken of gebruiken van open vuur is ten strengste verboden, behalve voor koken, braden op
kooktoestellen en verwarmingstoestellen.
a. Voor het houden van (open) kampvuren is toestemming van de ondernemer nodig. De kans dat de
ondernemer instemt is zeer gering. Slechts in zeer bijzondere gevallen zal de ondernemer het gedane
verzoek in overweging nemen.
4. Afgezien van het vervuilingaspect, is het weggooien van brandende
sigaretten, sigaren en/of lucifers op basis van brandgevaar ten strengste verboden.
Artikel 32 - SATELLIET SCHOTELS
1. Het gebruik van satellietschotels is op de camping, onder voorwaarden, toegestaan.
2. De ondernemer dient vooraf in kennis gesteld te worden van het feit dat de recreant voornemens is om
een satellietschotel te gaan gebruiken en te plaatsen.
3. Per staanplaats mag maximaal 1 satellietschotel geplaatst worden.
4. De satellietschotel moet zodanig geplaatst worden dat de overige recreanten hiervan geen visueel hinder
ondervinden. De bovenkant van de satellietschotel mag niet hoger dan 1 meter boven het kampeermiddel
uitsteken.
5. Aan het einde v/h kampeerseizoen dient de satellietschotel te worden verwijdert.
6. De ondernemer behoud zich het recht voor om satellietschotels, die geruime tijd bij een onbewoond
kampeermiddel staan opgesteld, op kosten van de recreant te verwijderen.
7. Wanneer een recreant gebruik maakt van een satellietschotel, zal er geen restitutie van de kosten voor
de aanwezige CAI-aansluiting plaats vinden.

Artikel 33 - 27 MC ZENDINSTALLATIES
1. Het is de recreant toegestaan gebruik te maken van een 27 MC zendinstallatie, mits deze voldoet aan
de (lokale) overheidswetgeving en de in dit artikel opgenomen gedragsregels.
2. De ondernemer dient vooraf in kennis gesteld te worden dat de recreant voornemens is om een 27 MC
zendinstallatie te gaan gebruiken en daarvoor een zendmast wil gaan plaatsen.
3. Uitsluitend KPN goedgekeurde 27 MC zendinstallaties mogen door de recreant gebruikt worden.
4. De recreant mag alleen zenden wanneer de overige recreanten hiervan geen overlast ondervinden, in
welke vorm dan ook. Zie ook Artikel 26.
5. De lengte van de zendmast moet voldoen aan de lokale overheidsregels.
6. De zendmast moet zodanig geplaatst worden dat de overige recreanten hiervan geen visueel hinder
ondervinden.
7. Aan het einde van het kampeerseizoen dient de zendmast te worden neergehaald en opgeborgen.
8. De ondernemer behoud zich het recht voor om zendmasten, die geruime tijd bij een onbewoond
kampeermiddel staan opgesteld en dus ook tijdens de
wintermaanden, op kosten van de recreant te verwijderen.
Artikel 34 – WINTERKLAAR MAKEN KAMPEERMIDDEL
1. Afsluiten van water.
a. De recreant dient aan het einde van zijn kampeerseizoen er voor zorg te dragen dat de waterleidingen
vanaf het kampeermiddel tot aan de watermeter van de camping worden geleegd, ter voorkoming van
bevriezing en openscheuren van de leidingen.
b. Het strekt ter aanbeveling dat ook de eventueel aanwezige watergeiser en/of toilet worden ontdaan van
water. Dit voorkomt onnodige schade.
2. Afsluiten van elektriciteit.
a. Gedurende de wintermaanden blijft er stroom op het elektriciteitnetwerk staan.

b. De recreant dient aan het einde van zijn kampeerseizoen er voor te zorgen dat de elektriciteitsinstallatie
van het kampeermiddel is uitgeschakeld (schakelaar op ’0’ en eventueel aanwezige stop(pen) losdraaien)
en dat geen van de elektrische apparaten in het kampeermiddel onder stroom staan (stekkers uit
stopcontact).
3. Afsluiten van gastoevoer.
a. Alle gas apparaten dienen te zijn afgesloten van gastoevoer (gaskraan dicht).
b. De gasregelaar op de aanwezige gasfles moet zijn losgekoppeld van de gasfles.
4. Wanneer de in lid 1 t/m lid 3 beschreven handelingen niet goed/correct door de recreant worden
uitgevoerd, en er daardoor eventuele schade (lekkage, kortsluiting, ontploffing, brand) of ander soort
(gevolg)schade ontstaat, zijn de kosten die hieruit voortvloeien geheel voor rekening van de recreant.
5. Wij raden de recreant aan (dure) voorwerpen als, TV, geluidsinstallatie, fietsen, e.d. niet in het
kampeermiddel achter te laten en mee naar huis te nemen.
6. Wij adviseren de recreant ook 1 raam(pje) van het kampeermiddel ongeblindeerd te laten, zodat
eventuele inbrekers al bij voorbaat kunnen zien dat er uit het betreffende kampeermiddel niks van waarde
te stelen valt.
Artikel 35 – WINTERKLAAR MAKEN STAANPLAATS
1. De recreant dient aan het einde van zijn kampeerseizoen er voor te zorgen dat de staanplaats, netjes,
verzorgd en opgeruimd achter laat.
a. Alle losse onderdelen, zoals tuintafels, tuinstoelen, parasols met/zonder voet, barbecues, fietsen,
(frames van) partytenten, antennes, satellietschotels e.d., dienen gedurende de winterperiode in het
kampeermiddel en/of berging/schuur van de recreant te zijn opgeborgen.
Artikel 36 - WINTERSTALLING
1. Voor huurders bestaat de mogelijkheid hun kampeermiddel buiten het kampeerseizoen -winterperiodeop het recreatieterrein achter te laten.
2. De winterperiode loopt van ±half oktober tot ±half maart.

3. De ondernemer zal, in overleg met de huurder, op het recreatieterrein een geschikte plaats toewijzen
waar het kampeermiddel van de huurder tijdens de winterperiode kan staan.
4. Voor de winterstalling wordenkosten berekend (zie geldende tarievenlijst).
5. De huurder dient er voor zorg te dragen dat zijn kampeermiddel gedurende de periode van winterstalling
voldoende verzekert is tegen schade en diefstal.
6. Het kampeermiddel dient aan bepaalde winterstallingvoorwaarden te voldoen.
Deze voorwaarden zal de ondernemer voorafgaand aan de winterstalling aan de huurder overhandigen. De
huurder dient deze voorwaarden, mede uit veiligheidsoverwegingen, volledig op te volgen.
7. De huurder kan de ondernemer niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade aan en/of diefstal van
zijn kampeermiddel en/of voor het feit dat de huurder de winterstallingvoorwaarden niet volledig heeft
opgevolgd.
Artikel 37 – ONVOORZIEN
1. De ondernemer doet er alles aan om het de recreant zo veel mogelijk naar de zin te maken en er voor
zorg te dragen dat alle op de camping aanwezige voorzieningen naar behoren functioneren. Het kan echter
gebeuren dat in de praktijk de dingen uiteindelijk niet werken zoals ze moeten werken… elektrische
storingen, verstopte toiletten, overlopende douches, haperingen met de elektriciteit of andere onvoorziene
omstandigheden. Komt u in de praktijk zo’n onvolkomenheid tegen, meldt dit dan zo snel als mogelijk aan
de ondernemer. Die zal op zijn beurt er alles aan doen om de betreffende onregelmatigheid zo snel als
mogelijk, eventueel met hulp van derden, op te lossen.
2. Ook ideeën of op- en aanmerkingen aangaande het goed of slecht functioneren van zaken op de camping
kunt u vrijelijk doorgeven aan de ondernemer. Hij stelt dat op prijs omdat hij daarmee in de toekomst deze
zaken kan verbeteren en betere service aan zijn gasten kan bieden. Hiervoor is ook een ideeënbus geplaatst
naast de ingang van de kantine.
3. Wanneer onvoorziene situaties op de camping problemen opleveren tussen de ondernemer en de
recreant, en het Kampeerreglement van de camping én de Kampeervoorwaarden daar niet in voorzien, zal
de ondernemer met de betrokken recreant(en) proberen deze onvoorziene situaties in goede harmonie en
in alle redelijkheid op te lossen.

Mocht het niet lukken om de onvoorziene situatie voor beide partijen naar redelijkheid en billijkheid goed
op te lossen, zal de recreant of de ondernemer een zaak aanhangig moeten maken bij de Burgerrechter.
Artikel 38 - OVERTREDING KAMPEERREGELS
1. Bij herhaling van overtreding(en) van de hierboven vermelde kampeerregels, is verwijdering van de
camping het gevolg. De ondernemer hoopt van ganser harte dat het nimmer zo ver zal komen.
2. Aan het feit dat eventuele overtreding(en) van de kampeerregels niet door de ondernemer -op korte of
langere termijn- worden opgemerkt, kan door de recreant nimmer enig recht aan worden ontleend.
Artikel 39 – OVERLAPPENDE VOORWAARDEN/REGELS
Wanneer de inhoud van de Kampeervoorwaarden en de inhoud van het Kampeerreglement van de camping
niet met elkaar overeenstemmen, gelden in eerste instantie de Kampeervoorwaarden.
-0–0–0–0–0-

BELANGRIJKE & NUTTIGE TELEFOONNUMMERS / ADRESSEN
Voor uw welzijn en veiligheid, vindt u hieronder een aantal belangrijke telefoonnummers,
waarvan wij hopen dat u deze niet of nauwelijks hoeft te gebruiken!

POLITIE - BRANDWEER - AMBULANCE

ALARMNUMMER 1 1 2

POLITIEBURO (algemene zaken)

Tel.:

0900 – 88 44

WATERPOLITIE - Wemeldinge

Tel.:

0900 – 88 44

ZIEKENHUIS BRAVIS (voorheen LIEVENSBERG)
Boerhaaveplein 1 – Bergen op Zoom

Tel.:

0164 - 27 80 00

Tel.:

0166 – 66 24 00

Tel.:

0166 – 66 41 26

Tel.:

0164 – 27 38 55

HUISARTS
Dr. Jahangir
maa-vrij 08.00 – 17.00
Molendijk 2 – St. Maartensdijk
Dr. J.H.E. Janssen maa-vrij 08.00 – 17.00
Oostvest 22 – St. Maartensdijk
HUISARTENPOST
Boerhaveplein 1 - Bergen op Zoom
maa t/m zon 17:00u. – 08:00u.

TANDARTS
J. van Dort
Noordpoort 9 – St. Maartensdijk

Tel.:

0166 – 66 39 63

Tel.:

0166 – 65 33 66

Tel.:

0166 – 66 25 96

Tel.:

0166 – 66 41 26

Apotheek Tholen
Hoogstraat 28 - Tholen

Tel.:

0166 – 60 66 43

GEMEENTEHUIS
Hof van Tholen 2 - Tholen

Tel.:

140166 (nieuw bel systeem)

J. Verkouteren
Voorstraat 19 - St. Annaland
DIERENARTS
Piet Eskens Moerstraatseweg 55 - Moerstraten
APOTHEEK
Apotheek Dr. J.H.E. Janssen
Oostvest 22 – St. Maartensdijk
maa t/m vrij 08:00u. – 17:00u.

Uitsluitend in zéér dringende en/of spoedeisende gevallen, waarbij betrokkenen de recreant op
de camping niet direct of mobiel kunnen bereiken, is het toegestaan dat de betrokkenen bellen
via het telefoonnummer van de camping: 0166 – 66 32 92. De ondernemer zal dan zo snel als
mogelijk contact opnemen met de betreffende recreant(en).
===========================================

NUTTIGE ADRESSEN/TELEFOONNUMMERS
VVV

Markt 1

St. Maartensdijk

Tel.:

0166 – 66 37 71

Postagentschap

Markt 22

St. Maartensdijk

Tel.:

0166 – 66 23 20

Postagentschap

Ring 2

Tel.:

0166 – 65 34 38

De Thoolse taxi

Nijverheidsweg 17 St. Maartensdijk

Tel.:

0166 – 66 26 07

Taxi – De Jonge

Stoofstraat 52 Poortvliet

Tel.:

0166 – 61 24 35

Muller bouwmarkt

Nijverheidsweg 4 St. Maartensdijk

Tel.:

0166 – 66 71 81

St. Annaland

Voor openingstijden van kantoor/receptie in de kantine :
zie het informatiebord nabij de telefooncel

