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HUISREGLEMENT  2021   
 
 
WIJ EERBIEDIGEN DE ZONDAGSRUST 
U wordt geacht deze stelregel te respecteren. D.w.z. dat er geen werkzaamheden op zondag verricht mogen worden 
Die hinder of lawaai veroorzaken voor uw medekampeerders.   
De receptie is zondags gesloten. In geval van nood kunt u ons altijd telefonisch bereiken. 
 
NACHTRUST 
Tussen 23.00 uur ‘s avonds en 7.00 uur ‘s morgens wordt u verzocht op geen enkele manier de nachtrust te verstoren. 
 
SLAGBOOM  
De slagboom is in werking van 7.00 uur tot 23.00 uur voor binnenkomend verkeer. Voor uitgaand verkeer is de slagboom  
dag en nacht in werking. Mocht het kentekenherkenningssysteem niet werken, gebruik dan de intercom. Auto’s van  
bezoekers mogen niet zonder onze toestemming op het terrein komen, zij dienen hun auto te parkeren op de 
bezoekersparkeerplaats. 
 
HONDEN worden op onze camping niet toegelaten.  
Katten moeten buiten aangelijnd blijven en mogen niet buiten uw staanplaats komen. Let daar goed op! 
 
VOETGANGERS   hebben op ons terrein ALTIJD VOORRANG! In verband met ieders veiligheid geldt op onze camping  
voor auto’s en motoren de regel dat er stapvoets (5 km/uur) gereden wordt.  Houd u daaraan! 
 
BROMMERS/SCOOTERS  mogen op het terrein niet met draaiende motor bereden worden. Mindervaliden vormen 
hierop een uitzondering. Motors vallen onder de categorie auto en hoeven daarom de motor niet uit te zetten, maar ook  
hier geldt: stapvoets rijden! 
 
ALLÉÉN VOOR KORT LADEN EN LOSSEN mag u uw auto meenemen tot aan uw staanplaats. Laat uw auto niet onnodig 
langer bij uw plaats staan en rijd er niet voor elke boodschap mee over het terrein! Het is de bedoeling dat de camping, voor 
ieders veiligheid, autovrij is. Hulpdiensten, zoals ambulance en brandweer, moeten altijd vrije doorgang op ons terrein hebben! 
 
DAGBEZOEKERS hebben overdag gratis toegang tot de camping.  De auto van de bezoeker dient geparkeerd te worden 
op de bezoekersparkeerplaats. Deze vindt u bij het oprijden, links vóór de slagboom. De recreant is verantwoordelijk voor 
zijn/haar toegelaten bezoek. 
 
LOGÉ 
Voor familieleden of vrienden die voor een korte periode in uw caravan willen verblijven, geldt het overnachtingstarief.  
Dit verblijf dient altijd vooraf bij de receptie gemeld te worden. Dit mag per mail of telefonisch doorgegeven worden. 
Verhuur (onderverhuur) van het recreatieverblijf aan derden is niet toegestaan! 
 
Overnachting- en parkeertarief logées:   
€ 2,75  p.p.p.n. (volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar) 
€ 2,00  per bezoekersauto p.n.  De auto van de bezoeker dient wel geparkeerd te worden op de bezoekersparkeerplaats. 
€ 1,50  per kind p.n. (van 3 t/m 12 jaar). Kinderen t/m 2 jaar gratis. 
 
DE  E.H.B.O. post is bij de receptie.  Er is daar ook een A.E.D. aanwezig. Voor dringende gevallen zijn wij dag en nacht 
bereikbaar. Telefoonnummers van artsen, tandartsenhulp en apotheekdiensten treft u aan op het mededelingenbord.  
Vergeet niet ons zo snel mogelijk (liefst telefonisch) te waarschuwen, wanneer u een hulpdienst nodig heeft!  
Wij kunnen de ambulance dan begeleiden naar uw plaats en u kunt zelf bij uw familielid blijven. De ambulance heeft bovendien 
de mogelijkheid om zichzelf toegang tot ons terrein te verschaffen, d.m.v. de SOS bediening bij de slagboom. 
 
POST. De post wordt door ons in de postbakken gelegd. Iedereen die post verwacht kan het daar afhalen. Omdat wij willen 
zorgdragen voor een goede distributie van uw post, is het beter geen post af te laten halen door kinderen jonger dan tien jaar. 
POSTPAKKETTEN: Wij zetten geen handtekening voor ontvangst van uw postpakketten. Pakketten die toch hier worden 
bezorgd, worden neergezet in het Posthok buiten. Advies is om de pakketten die u besteld heeft, op te laten sturen naar uw 
huisadres of naar een Post NL afhaalpunt.  
 
HET AFVAL s.v.p. zoveel mogelijk scheiden. Bij de Milieustraat staat precies aangegeven waar u uw afval kunt 
deponeren. Bij twijfel over storting van uw afval, kunt u altijd even navraag doen bij de receptie. Wees milieubewust! 
De houtcontainer is niet bedoeld voor;   grote hoeveelheden hout (afkomstig van bijv. schuurtjes)  en tuinhout dat 
geïmpregneerd is. Dit hout dient u zelf af te voeren. Zie instructies bij de container. 
 
GROF VUIL, zoals matrassen, oude tuinmeubelen, inboedels e.d. kunt u niet bij ons aanbieden. U dient zelf zorg te dragen 
voor de afvoer hiervan, als ook voor de afvoer van oud witgoed en elektrische apparaten. Oude huisraad uit de caravan niet in 
onze container dumpen, maar mee naar huis nemen. Daar is onze container niet voor bedoeld en u veroorzaakt daarmee ook 
extra kosten voor de andere campinggasten. 
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VOETBALLEN  op het campingterrein is verboden. Wanneer er echter weinig auto’s op de bezoekersparkeerplaats staan,  
kan er evt. wel aan de achterkant van deze parkeerplaats een balletje getrapt worden.   
 
PARTYTENTEN e.d.  Alleen wanneer u een feestje/verjaardag viert, mag u een partytent opzetten. Maar alleen voor één 
avond/dag.  De volgende dag dient de partytent weer opgeruimd te worden. 
 
OPEN VUUR/TUINHAARDEN. I.v.m. brandgevaar en onvermijdelijke rookontwikkeling is het niet toegestaan om tuinhaarden 
en/of buitenkachels te gebruiken.  Voor de barbecue geldt; gebruik bij voorkeur een elektrische of gasbarbecue.  
Bij extreme droogte is barbecueën verboden.   
 
LAWAAI: wanneer u naar muziek wilt luisteren is dat prima, maar houd het voor uzelf en laat uw buren daar geen last  
van ondervinden !  Verder zijn de meeste elektrische tuinapparaten en machines een bron van irritatie qua geluid! 
Pak daarom gewoon wat vaker even de hark of bezem!  Dus s.v.p. geen onnodig lawaai maken met deze machines tijdens het 
kampeerseizoen! Lawaaiige opknapkarweitjes (bijv. schuren, schoonspuiten, bouwwerkzaamheden) alléén in de periode 
van oktober t/m maart ! 
  
DE AFSCHEIDINGEN rond uw plaats en tussen de plaatsen in, moeten altijd groen blijven. Hekwerk, poorten, schuttingen, 
gaas en plaatmateriaal zijn niet toegestaan!  De hagen tussen staanplaatsen mogen max. 1.80m. hoog zijn en moeten zo smal 
mogelijk gehouden worden. Het is de bedoeling dat u in overleg met uw buren het onderhoud verzorgt. 
Wanneer u uw plaats definitief verlaat, moet u de afscheiding laten staan. Tussen de plaatsen mogen de scheidingen niet 
zomaar veranderd worden. U heeft daarvoor eerst onze goedkeuring nodig. Over de planten in uw tuintje mag u beslissen, 
maar de bomen op het terrein zijn in ons beheer.   
Verder wijzen wij u er op andermans plaats niet als doorgang te gebruiken. Daarmee schaadt u de privacy van uw 
medekampeerders. 
 
EEN SCHUURTJE  bouwen of plaatsen? Neem eerst contact met ons op!  Samen kunnen we dan bekijken wat de beste 
oplossing is. Voor elke staanplaats hanteren wij de norm van 1 schuurtje met een maat van plm.2.00m. x 2.50m.  
Uitbreiding aan bestaande caravans en schuurtjes wordt niet toegestaan. Een constructie waarbij er een permanente 
overkapping in uw tuin gecreëerd wordt, is verboden! 
 
VERKOOP VAN STACARAVAN MET BEHOUD VAN STAANPLAATS  is uitsluitend toegestaan onder de volgende 
voorwaarden: 

• De ondernemer dient vooraf op de hoogte gesteld te worden van het voornemen tot verkoop van de caravan. 
• De caravan dient zowel in een technische als in een optische goede staat te verkeren. 
• Bij verkoop dient er een geldig en officieel keuringsrapport overlegt te worden!  
• Alleen wanneer de ondernemer tevoren de eventuele koper van de caravan aanvaardt als kampeerder op betreffende 

staanplaats, kan de verkoop doorgang vinden. Zonder onze bemiddeling en goedkeuring is er geen verkoop mogelijk!                                                     
• Voor verkoop- en bemiddelingsactiviteiten wordt een courtage van 3% van de overeengekomen verkoopprijs in 

rekening gebracht, met een minimum van € 100,--. De verkopende partij betaalt deze courtage aan de 
campingeigenaar.   

• Schakel geen makelaar in voor bemiddeling. Het gaat hier op het terrein nl. niet om onroerende zaken. 
 
OPRUIMEN.  Wanneer uw caravan een status (leeftijd/staat van onderhoud) heeft bereikt waardoor deze onverkoopbaar blijkt 
te zijn, dient u als eigenaar van de caravan, in overleg met ons, ervoor zorg te dragen dat de caravan, schuurtje en alle overige 
materialen, bij vertrek van ons terrein verwijderd worden. De plaats dient schoon opgeleverd te worden. 
Let op! De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn geheel voor rekening van de eigenaar van de caravan.   
 
VEILIGHEID. Zorg altijd voor een goede verzekering van uw caravan en vergeet niet om uw caravan te voorzien van 
een brandblusser en een rookmelder. Ook bevelen wij een koolmonoxidemelder aan. Denkt u er ook aan om een periodieke 
keuring van de elektrische- en gasinstallaties te laten uitvoeren?  Wij adviseren dit om de 3 jaar te laten doen.  
 
GASFLESSEN: Wij verkopen in ons depot uitsluitend verzegelde en gekeurde propaangasflessen. Eenieder die een gasfles 
buiten onze camping koopt, dient zich er goed bewust van te zijn dat hij/zij deze gasfles koopt bij een erkende depothouder. 
Wanneer een gasfles onder de standaardprijs wordt aangeboden bestaat er een groot risico dat de gasfles niet die inhoud heeft 
waar erkende depothouders borg voor staan. Meestal zijn deze gasflessen ook niet verzegeld. U kunt uzelf en uw 
medekampeerders hierdoor in een gevaarlijke positie brengen.  LPG-gas is ten strengste verboden! Er mogen niet meer dan 2 
gasflessen bij een caravan staan. Controleer uw gasslang regelmatig. Voor gasslangen en drukregelaars geldt een maximale 
levensduur van 5 jaar. Zowel een gasslang als een drukregelaar kunt u bij ons verkrijgen. 
Tip: draai altijd bij vertrek de gasfles dicht en schakel elektrische apparaten uit! 
 
WATER. Het is het raadzaam om altijd bij vertrek de hoofdkraan dicht te draaien.  Eventuele waterschade kan hiermee 
voorkomen worden. Vergeet niet om aan het einde van het seizoen uw caravan goed af te tappen en winterklaar te maken, 
zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan bij terugkomst. 
 
De recreatieondernemer is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal of vernielingen van eigendommen van de recreant. 
Wij zijn lid van de brancheorganisatie Recron, daarom hanteren wij naast dit huisreglement ook de Recron-voorwaarden. 
 
Tot slot; wanneer u vragen of klachten heeft, kom dan naar ons. Wij doen ons best om u te helpen. 
Bewaar dit reglement zorgvuldig! Het niet naleven van dit reglement kan opzegging van uw verblijf op onze camping  
tot gevolg hebben.   
                                                                                                                     
Oveberg 2021 -      Camping ’t Eind   -    fam. A. Busser  -   0343-481368    -    info@campingteind.nl   -    www.campingteind.nl     


