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Huisregels Camping de Reeënwissel 

 

 

 

1. Aankomst en vertrek  

 Het plaatsen van uw kampeermiddel geschiedt op 

aanwijzing van de directie.   

 Bij vertrek moet de plaats schoon, opgeruimd en 

geëgaliseerd zijn.  

 

2. Slagboom    

 De slagboominstallatie werkt met kenteken-

herkenning. 

 De ingaande slagboom is buiten werking van 23:00 

tot 07:00 uur. De uitgaande slagboom werkt 24 uur 

per dag. 

 De slagboom is voorzien van een antipassback-

systeem. U kunt maximaal 1 auto binnen de poort 

zetten. Tevens wordt geregistreerd of u aan- of 

afwezig bent.  

 Schade ontstaan aan de installatie en/of voertuigen 

door gebruik van de installatie anders dan in de 
regels omschreven, komt voor rekening van de 

gebruiker. 

 Bij misbruik of te hard rijden op het terrein wordt 

uw kenteken geblokkeerd.  

 

3. Bezoekers  

 Dagbezoekers zijn bij ons welkom. U bent verant-

woordelijk voor uw bezoekers. Ook zij dienen onze 

regels in acht te nemen.   

 Uw dagbezoek dient zich bij aankomst in de receptie 

te melden.  

 Uw dagbezoek mag tot 23:00 uur op ons terrein 

blijven.   

 Overnachtende bezoekers dienen zich ook in de 

receptie te melden i.v.m. opname in ons 

nachtregister en het betalen van overnachtingtarief.  

 Auto’s van bezoekers worden niet op het terrein 

toegelaten.   

 

4. Verkeer  

 Op ons terrein is het WegenVerkeers- Reglement 

van toepassing.  

 Gebruik de auto alleen om de camping te verlaten  

en weer naar uw plaats te rijden.   

 Auto’s/motoren dienen op het terrein stapvoets te 

rijden (max. 5 km/u)  

 Scooters, brom- en snorfietsen mogen alleen met 

afgezette motor aan de hand worden meegevoerd.  

 Tussen 23:00 en 7:00 uur is er geen gemotoriseerd 

verkeer toegestaan.  

 Voor het behoud van het terrein kan het zijn dat  

wij een toegangsverbod voor al het gemotoriseerd 

verkeer afkondigen. Dat kan bijvoorbeeld het geval 

zijn bij slechte weersomstandigheden.  

 Opladen van uw auto is alleen toegestaan bij de 

daarvoor bestemde oplaadpunten.  

  

5. Parkeren  

 Parkeer uw auto alleen op uw standplaats, of de 

door de directie aangewezen plek.  

 Het is niet toegestaan de auto voor uw plaats of op 

het pad te parkeren. 

 Per standplaats is 1 auto toegestaan binnen de 

slagboom. Een eventuele 2e auto dient op de 

groenstrook langs de paarden geparkeerd te 

worden. 

 De parkeerplaatsen bij de receptie zijn alleen voor 

dagbezoek en minder validen. 

 

  

6. Geluidsoverlast  

 Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, of 

andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat 

zij overlast bezorgen aan uw mede campinggasten.  

 Er geldt bij ons een nachtrustperiode. Het is tussen 

23:00 en 7:00 uur niet toegestaan lawaai te maken.  

 In geval van groepsvorming na 23:00 dient er  

speciaal op geluidsoverlast gelet te worden.  In   

geval van overlast wordt de groep ontbonden en 

dient eenieder naar zijn eigen kampeermiddel terug 

te gaan.  

  

7. Vuilafvoer   

 Bij het centrum gebouw bevind zich de milieustraat 

waar u huishoudelijk afval, glas en papier kunt 

deponeren. Batterijen kunnen bij de receptie in de 

batterijenbak.   

 Huishoudelijk afval dient verpakt te zijn in gesloten 

plastic zakken.  

 Het is streng verboden afval zelfstandig en 

willekeurig naast een vuilcontainer of elders op het 

terrein te deponeren.  

 Grofvuil zoals kapotte tuinstoelen en grondzeilen 

dient u zelfstandig af te voeren.  

   

8. Handel drijven  

 Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen 

in welke vorm dan ook is vanuit uw kampeermiddel 

of elders op het terrein niet toegestaan.  

    

9. Gebruik sanitaire voorzieningen  

 Kinderen tot 8 jaar mogen alleen onder begeleiding 

gebruik maken van onze sanitaire voorzieningen.  

 In de sanitaire gebouwen mag niet gerookt worden.  

 Afval dient in de afvalbakken te worden 

gedeponeerd. Ook de luiers en bandages.   

 Het chemisch toilet of toiletemmer mag alleen in het 

chemisch toilet worden geleegd.   

  

10. Zwembad  

 Campinggasten hebben gratis toegang tot het naast 

gelegen gemeente zwembad als er p.p. een 

toegangsbewijs kan worden getoond.  

 Toegangsbewijs is verkrijgbaar in de receptie.   

 Voor logés geldt dat één loge recht heeft op één 

toegangsbewijs.  

 Dagbezoek dient bij de ingang van het zwembad een 

toegangskaartje kopen.   

 Bij overtreding van de regels kan uw toegangsbewijs  

worden ingenomen.  

 Als service vragen wij geen borg voor het 

toegangsbewijs, echter bij verlies of niet inleveren 

wordt € 5,- in rekening gebracht.  

  

11. Verlichting  

 Vanwege de ligging in een N.P willen wij de    

lichtvervuiling beperken. Daarom gaat ‘s nachts de 

straatverlichting uit. Denk aan een zaklamp voor 

nachtelijk sanitairbezoek.  

  

12. Intercom  

 Via de intercom rechts van de receptiedeur zijn wij    

altijd bereikbaar.  

 Buiten kantooruren intercom alleen bij nood  

gebruiken.  

 Wij verzoeken u onze privacy te respecteren door 

niet ons woonhuis te bezoeken maar de intercom te 

gebruiken.  

 

 

13. Huisdieren  

 Huisdieren zijn welkom op ons terrein.  

 Uw huisdier dient gevaccineerd of getitterd te zijn 

volgens de gangbare regelgeving.  

 Uw huisdier mag niet tot overlast zijn van de overige 

gasten.  

 Uw hond dient aangelijnd te zijn.  

 U dient uw hond buiten het campingterrein uit te 

laten. Mocht uw hond  zijn behoefte toch op ons 

terrein doen dan dient u dit op te ruimen. Dit geldt 

ook voor de toegangsweg.   

  

14. Veiligheid en brandveiligheid  

 Uw kampeermiddel dient zowel in- als extern te 

voldoen aan alle veiligheidseisen die door de 

overheid zijn opgelegd.  

 Vervang tijdig de gasslang van uw gasfles.  

 Kampvuren en vuurkorven zijn op ons terrein niet 

toegestaan.  

 Barbecueën is toegestaan. Zorg wel dat de buren 

geen rook- overlast hebben en dat de brandveiligheid 

niet in gevaar komt.  

 U mag beslist geen LPG gebruiken, nog vanuit een 

autotank, nog vanuit een gevulde fles.  

  

15. Drugs, alcohol, diefstal en vandalisme  

 In het geval van openbare dronkenschap, handel, 

bezit of gebruik van drugs, vandalisme of diefstal 

volgt directe verwijdering; indien nodig met behulp 

van de overheid. Alle kosten ten gevolge van 

vernielingen zijn voor rekening van de veroorzaker 

of diens begeleider.  

  

16. Aansprakelijkheid  

 De directie is niet aansprakelijk voor schade of letsel 

ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein, 

alsmede voor schade, ondervonden door het gebruik 

van de op het terrein aanwezige voorzieningen en 

faciliteiten. De directie is niet aansprakelijk voor 

schade claims voortvloeiende uit geluidsoverlast en 

enig van buiten komend onheil, alsmede de 

terreingesteldheid als gevolg van weersinvloeden. 

Voorts wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor 

het onklaar raken en/of buiten gebruik van zijn 

aanwezige faciliteiten en of voorzieningen.  

 Een ieder verblijft geheel op eigen risico. Dit geldt  

ook voor alle activiteiten in en rond de manege en 

tijdens de buitenritten. Risico-acceptatie : U bent op 

de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is 

aan het berijden van en het omgaan met paarden, 

welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het 

dier en de daarmee samenhangende 

onberekenbaarheid en welk risico zich kan 

manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van 

het paardrijden.   

  

17. Sancties  

 Indien u of uw bezoek een van onze regels niet 

naleeft kunnen wij de overeenkomst met u 

opzeggenen en met onmiddellijke ingang u de 

toegang tot ons terrein ontzeggen.  

  

18. Overig   

 Bij voorvallen waarin het reglement niet voorziet 

beslist de beheerder. De beheerder behoudt het recht 

om van de regels af te wijken. 

  


