
Reglement voor de (korte) vakantiekampeerder 
 
 
 
1. De toegang is alleen voor campinggasten na aanmelding toegestaan. Volgens 
 dit reglement zijn personen die alleen gebruik willen maken van het meer; om te 
 zeilen, roeien of zwemmen geen kampeerders. 
 
2. De campinggast of bezoeker betaalt volgens de prijslijst die bij de ingang van de 
 camping te zien is. 
 
3. Met het betreden van de camping gaan de campinggasten of bezoekers akkoord 
 met ons reglement en verplichten zich hieraan te houden. Voor bezoek aan het 
 eer geldt de zwem- vis of zeilreglement. (zie hiervoor het mededelingenbord) 
 
4. De campinggast is aansprakelijk voor zijn mede kampeerders en bezoekers. De 
 campingverhuurder is niet aansprakelijk voor schade door gebruik van de cam-
 ping, speelterrein of het meer. 
 
5. Er wordt van u verwacht dat u zich zo gedraagt dat de buren geen aanleiding tot 
 klachten hebben. Dit geldt in het bijzonder voor lawaai, stankoverlast, rust en het 
 houden van dieren. 
 
6. Hondebezitters zijn ten volle verantwoordelijk voor hun dier en de hond moet op 
 de camping aangelijnd zijn. De hond mag op de camping of bij het meer niet uit-
 gelaten worden. Eventuele verontreinigingen moeten onmiddellijk worden opge-
 ruimd. Voor bezoekers is het meebrengen van honden niet toegestaan. 
 
7. De nachtrust is van 22.00 tot 07.00 uur. De middagrust is van 13.00 tot 15.00 
 uur. U kunt gedurende deze tijden de camping niet met de auto op of verlaten. 
 
8. Afvalwater dient opgevangen te worden in afgesloten vaten en behoren geleegd 
 te worden in de daarvoor bestemde afvoerbakken in de toiletruimten. Afvalwater 
 mag in geen geval op eigen terrein gedumpt worden. 
 
9. Het is toegestaan slechts 1 maal per dag de camping op en af te rijden. De toe-
 gestane snelheid is 10 km/uur. 
 
10. Het parkeren van voertuigen, (brom) fietsen en balspelen op de toegangswegen 
 wordt door de meeste kampeerders als hinderlijk ervaren en is daarom niet toe-
 gestaan. 
 
11. Voor het bezoeken van het sanitairegebouw, kiosk, het halen van water, 
 stroomsleutel, telefoneren of het ophalen van vrienden of bekenden is het niet 
 toegestaan uw auto te gebruiken. 
 



12. Bezoekers moeten hun voertuig op de parkeerplaats buiten de camping par-
 keren. Het meenemen van een tweede of derde voertuig van campinggasten is 
 niet toegestaan. Dit geldt ook voor laden en lossen. Deze voertuigen kunnen 
 tegen betaling op de parkeerplaats buiten de camping geparkeerd worden. 
 
13. Open vuur en kampvuren zijn op de camping en het strand verboden. Ook is het 
 misbruiken van brandblusapparatuur verboden. 
 
14. Afval behoort in de daarvoor bestemde containers gestort te worden. (alleen 
 huisafval en geen brandend houtskool) 
 
15. De kampeerplaats moet bij vertrek (voor 12.00 uur) netjes achter gelaten wor-
 den. 
 
16. Het is verboden handel te bedrijven op de camping. 
 
17. Woonwagenbewoners hebben geen toegang tot deze camping. 
 
18. Bij het niet naleven van dit reglement kann men van de camping verwijderd wor-
 den. 
 
 


