Huishoudelijk reglement Camping “Natuurplezier”
1. Meldt u na aankomst eerst bij de familie Aan de Brugh voor inschrijving en betaling van het
kampeertarief. U dient zich ten alle tijden te kunnen legitimeren. Mocht dit niet het geval zijn dan
zijn wij gemachtigd om u de toegang te weigeren. Evenals het niet kunnen voldoen van het
kampeertarief. Bij correcte betaling en legitimatie wordt u een kampeerplaats toegewezen.
2. U dient uw tent of caravan 1,5 m van de perceelgrens te plaatsen i.v.m. brandpreventie. Het is
verplicht om rustig te rijden op de camping, denk aan de andere gasten en zeer zeker aan spelende
kinderen.
3. Na het plaatsen van uw kampeermiddel op de desbetreffende betontegels ( met uitzondering van
tenten) dient u de auto op de daarvoor bestemde parkeerplaats te zetten de nummers van de
kampeerplaatsen zijn gelijk aan de nummers op de parkeerplaatsen.
4. Wij hebben als extra service alle kampeerplaatsen voorzien van kunstgras. De bedoeling is dat hier
de voortent op geplaatst dient te worden. Als u besluit om een luifel aan de voortent te plaatsen is
het NIET toegestaan om op het gras iets neer te leggen in welke vorm dan ook. Het afbakenen van de
u toegewezen plaats, het optrekken van bouwsels evenals het graven van kuilen en sleuven is op de
camping niet toegestaan.
5. Het is de recreant niet toegestaan op de camping gasflessen en gasslangen te gebruiken waarvan
de keuringsdatum is verlopen en gevuld zijn met LPG gas. Ook het koken of verwarmen op LPG is
verboden.
6. Uw kampeermiddel dient bij voorkeur voorzien te zijn van een eenvoudig doch doeltreffend
brandblusapparaat en rookmelder. In onze verhuurobjecten is het niet toegestaan om gebruik te
maken van een frituurpan.
7. De Receptie is geopend van 10:00 tot 11:00 en van 19:00 tot 19:45 uur. Mocht er op deze tijden
niemand op de receptie aanwezig zijn i.v.m. werkzaamheden op de camping of dergelijke dan
bevindt zich bij de receptie een zwarte drukknop bel deze bij voorkeur niet eerder gebruiken dan na
10:00 uur met uitzondering bij spoedgevallen(openingstijden onder voorbehoud).
8. Wij hebben eetpauze van 11:45 tot 13:15 en van 18:00 tot 19:00 uur. Gelieve deze ook in acht te
nemen. Zodat wij ook in alle rust met het gezin kunnen eten.
9. Via het info bord bij de dierenweide zullen wij u op de hoogte houden van informatie van
algemene aard zoals, gezondheidszorg, kerkdiensten en eventuele activiteiten.
10. Telefoneren/Post afhalen is mogelijk in overleg op de receptie.
11. Houd er rekening mee dat u op een rustige camping verblijft. U dient vanaf 23:00 tot de volgende
ochtend 8:00 uur de nachtrust in acht te nemen. Uw mede campinggasten zullen u dankbaar zijn.
12. Gebruik van radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zijn zodanig
toegestaan dat zij geen overlast bezorgen aan andere gasten.
13. Voor E.H.B.O. of andere calamiteiten meldingen bellen 112 of melden bij de beheerder op
huisnummer 200 (telefonische te bereiken op nummer 077-4745485 of 06-29102828)
14. U dient voor overnachting de bezoekers in het nachtregister in te laten schrijven en het
nachttarief te voldoen.

15. Dag bezoekers dienen zich te melden bij de receptie en het bezoekerstarief te betalen.
16. U dient uw standplaats als ook de sanitaire voorzieningen schoon te houden. Bij langer verblijf of
arrangementen dient u er zelf voor te zorgen dat het rondom de caravan en voortent het gras door
uzelf gemaaid en bijgehouden wordt. Een grasmaaier kunt u bij ons lenen. Tegen een kleine
vergoeding kunt u dit ook laten doen. Vraag naar de mogelijkheden.
Ook dient u erop toe te zien dat eventuele kinderen de sanitaire voorzieningen niet als speelplaats
gebruiken. Kinderen onder de 5 jaar en die niet alleen naar de wc of douche kunnen gaan, zijn daar
alleen onder begeleiding toegestaan.
17. GFT-afval, restafval, papier, glas en blik dient u te scheiden en te deponeren in de daarvoor
bestemde milieustraat. Laat geen afval rondslingeren en houdt het terrein steeds schoon. Gebruik de
prullenbakken op het terrein s.v.p. niet om uw zakken met restafval in te deponeren.
18. Huisdieren dienen VERPLICHT AANGELIJND te zijn op de camping geen overlast veroorzaken en
buiten het terrein in de bossen worden uitgelaten. Neem s.v.p. maatregelen voor de ontlasting op te
ruimen mee ( veroorzaak buiten het terrein ook geen overlast).
19. Wees zuinig met water, laat niet onnodig kranen open staan (kinderen) auto’s wassen is niet
toegestaan. In het dorp bij het tankstation is voldoende mogelijkheid.
20. U dient ten alle tijden voorzichtig te zijn met vuur. Rook niet op plaatsen waar het niet is
toegestaan of gevaarlijk is. Kampvuren zijn verboden. Bij het barbecueën dient u voor voldoende
blusmiddelen te zorgen. U dient ten alle tijden de oproep van het bevoegde gezag op te volgen.
21. In de nabijheid van een vakantie verblijf is het niet toegestaan te voetballen of enig ander spel te
spelen dat eventueel overlast kan veroorzaken.
22. Wanneer u beschikt over een bromfiets of snorfiets, schakel dan de motor op het terrein uit. Dat
is stukken rustiger voor mede recreanten zij zullen u dankbaar zijn.
23. Voor ongevallen of schade bij het gebruik van de accommodatie en toebehoren van Camping
“Natuurplezier” aanvaardt de ondernemer geen enkele aansprakelijkheid. (aanbeveling eigen
verzekering)
24. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is het de recreant niet toegestaan de standplaats
aan anderen dan op de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
25. Als regel geldt dat u op de dag van aankomst na 14:00 uur op de camping of anders
overeengekomen welkom bent. En dat u op de dag van vertrek de standplaats vóór 12:00 uur schoon
dient achter te laten. Bij vertrek na 13:00 uur rekenen we en halve dagtarief extra.
26. De campingbeheerder is bevoegd personen die de campingregels niet naleven of zich op welke
wijze dan ook misdragen te verwijderen van de camping. Dit geldt ook voor het kampeermiddel die
de recreant bij zich heeft. De recreant is verplicht de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.
27. De beheerder is gerechtigd personen de toegang tot het terrein te weigeren.
28. Elektra-aansluiting is 6 amp. U mag gelijktijdig niet meer verbruiken als 1340 W.
29. Opvang van afvalwater dient u te lozen op de aanwezige riool aansluiting. Chemisch toilet ledigen
in de daarvoorbestemde stortplaats.

Mocht u vragen opmerkingen of klachten hebben. Maak deze dan aan ons kenbaar zodat we er
eventueel iets mee kunnen doen.
Ons motto luidt dan ook
“Bent u tevreden vertel het een ander zijn er klachten kom er mee naar ons”
Houd u zich aan de regels en de memo’s op het terrein dan zullen wij er voor zorgen dat uw verblijf
op onze camping zo prettig mogelijk is.
Wij wensen u een fijne vakantie toe Arno en Astrid Aan de Brugh-Peters Sjuul, Kim en Iva

Tevens verwijzen wij u ook naar onze “Algemene Voorwaarden”
op onze website www.natuurplezier.nl

