Leef en gedragsregels camping De Eenhoorn 2011
Bereikbaarheid:

tel:
06-53798020
Receptie:
open: dagelijks van: 9.30 – 10.00.
Openingstijden van de receptie voor het kopen van de krant,
was/droogmachine en douche munten, gas.
Bij nood zijn we bereikbaar via de intercom of 06-53798020

Daar wij RECRON lid zijn, gelden bij het huren van een (vaste) plaats RECRON voorwaarden.
In de RECRON voorwaarden wordt verwezen naar de gedragsregels waardoor deze regels
onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
1.Slagboom
*Voor het bedienen van de slagboom hebt u een sleutel nodig. Tegen betaling van een
waarborgsom van € 45,= kunt u de sleutel afhalen bij de receptie. Per standplaats krijgt u
één sleutel. Uitlenen van de sleutel en het openen van de slagboom voor derden is niet
toegestaan.
2.Bezoekers
*Bezoekers zijn bij ons welkom. Wilt u hun vertellen dat ook zij onze regels in acht dienen te
nemen. Al uw bezoekers dienen zich bij aankomst op de receptie te melden.
De auto’s van uw bezoekers mogen alleen buiten de camping geparkeerd worden.
3.Verkeer
*Per standplaats is maximaal één auto toegestaan op de camping.
*Vermijd het rijden met uw auto\motor op de camping zo veel mogelijk.
*Tussen 23.00 uur en 7.00 uur is gemotoriseerd verkeer toegestaan mits dit geen overlast
veroorzaakt.
*Gemotoriseerd verkeer dient op het terrein stapvoets te rijden (max 10 km) en het is niet toegestaan na de tweede
slagboom
*Bij overtreding kan voor een bepaalde tijdsduur de werking van de slagboomsleutel
worden uitgeschakeld.
*Er mag niet buiten de verharde paden gereden worden.

4.Vuilafvoer/waterafvoer
*Op ons terrein staat goed omgaan met het milieu hoog in het vaandel, wij hebben afvalbakken
voor: glas, papier/ karton, huishoudelijk restafval, evenals een compost- en takkencontainer.
*Huishoudelijk restafval kunt u verpakt in gesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde
container doen.
*Grofvuil incl. puin/hout/tuinstoelen etc. dient u zelf af te voeren.
Wij kunnen afvoeren van uw grofvuil voor u verzorgen
*Iedere gast moet zijn standplaats vrij houden van afval.
*Chemisch afval (verf, terpentine, spuitbussen, batterijen/accu’s, olie) kunt u bij uw gemeentelijke
vuilstortplaats of chemokar inleveren.
*Illegaal storten zal resulteren in het verhalen van de kosten van opruiming en wordt
aangegeven bij de milieupolitie die verbaliserend zal optreden.
*Was- en afwas water en ander vervuild water, afkomstig uit uw caravan of tent dient u op te
vangen in een emmer, of iets dergelijks. De inhoud van de emmer kunt u legen in de stortplaats
voor chemische toiletten. De inhoud mag niet in de bodem geloosd worden.
(e.e.a. bij gebrek aan een rioolaansluiting
*Water uit het zwembad in uw tuin, mag niet in de bodem worden geloosd. U dient dit af te voeren via uw
hemelwater afvoer. (Wet Bodembescherming).
*Cloorwater uit het zwembad in uw tuin, mag niet in de bodem worden geloosd, niet worden afgevoerd via uw
hemelwaterafvoer, maar moet worden afgevoerd via uw rioolaansluiting.
5.Geluidsoverlast
*Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, muziekinstrumenten of andere geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan de andere campinggasten of omwonende.
6. In juni, juli en augustus mag er niet gebouwd of verbouwd worden.
7.Gebruik sanitaire voorzieningen
*Het toiletgebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden.Werkt u er aan mee dat het zo
blijft.
*Kleine kinderen tot 6 jaar mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken
van onze sanitaire voorzieningen.
*In het toiletgebouw mag niet gerookt worden.
*Voor het gebruik van de douche kunt u munten kopen in de receptie.
*Wilt u de douche na gebruik droog trekken met de stripper.
*Luiers, verband en incontinentiemateriaal zowel aan de dames- als aan de herenkant in de
daarvoor bestemde emmers deponeren a.u.b. Niet in het toilet of in de stortplaats chemische
toiletten.
*Het plaatsen of in gebruik nemen van een toilet in uw eigen caravan is alleen toegestaan indien
er een aansluiting op het riool gerealiseerd is.
*Het ledigen van chemische toiletemmers dient te geschieden in de daarvoor bestemde
stortplaats door personen van 15 jaar of ouder.

*Wasmachine en wasdroger munten zijn te koop in de receptie.
* Het toiletgebouw is geen speelplaats, vullen van waterballonnen niet toegestaan.

8.Zwem/Speeltoestellen
*Onze speeltoestellen zijn bestemd voor de kleine kinderen. Zij kunnen daar onder toezicht van
u en voor uw risico spelen. Ouders dienen er voor te zorgen dat hun kinderen geen overlast
bezorgen aan de overige campinggasten.
*Wij zijn EHBO gecertificeerd en een EHBO-trommel bevindt zich in de receptie.

9.Huisdieren
*Per standplaats zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan, incl. katten.
*Uw huisdier dient aangelijnd te zijn, ook katten.
*U kunt uw huisdier buiten ons terrein uitlaten.
*U mag uw huisdier niet meenemen het toiletgebouw in.
*U dient de uitwerpselen van uw huisdier op de camping op te ruimen, ook van katten!
10.Balspelen
*Naast ons terrein is voldoende ruimte voor sport en spel. Wij verzoeken u van het openbare
recreatieveld gebruik te maken en geen werp- of balspelen tussen de caravans en tenten te
beoefenen.
11.Brandveiligheid
*Zorg altijd voor een emmer water of een brandblusapparaat naast de barbecue.
*Houd bij het barbecuen rekening met de windrichting, zodat u uw buren zo min mogelijk
hindert.
*Plaats de barbecue op voldoende afstand van uw tent of caravan.
*Vuurkorven/open haarden e.d. zijn niet toegestaan.
12.Gevonden voorwerpen
*Wij vragen u gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Wij zullen ons best doen het
voorwerp bij de eigenaar terug te bezorgen.
13.Asbest
*Het is verboden materialen van asbest te gebruiken bij het bouwen of verbouwen van uw
kampeermiddel aan- en bijbouwsels.

14.Aan- en bijbouwsels
*U dient een tekening van het aan- en/of bijbouwsel, schuurtje, te plaatsen hek, tuinscherm voor
dat u gaat bouwen/plaatsen voor te leggen aan de beheerder.
*Het uitbouwen van uw stacaravan is niet (meer) toegestaan m.u.v. een demontabel z.g. klompenhok,
zie RECRON voorwaarden art. 15.
*Voor het plaatsen van ieder aan en/of bijbouwsel, schuurtje hek, tuinscherm, etc. dient u van
ons schriftelijk toestemming te hebben.
*Bij uw kampeermiddel mag Max. één schuurtje staan. De totale bebouwde oppervlakte mag
max. 45 m² bedragen. (gemeenteverordering)
*U mag een schutting/tuinafscheiding plaatsen, mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:
-maximale hoogte: 1,80 m. kleur en materiaal in overleg met beheerder.
*Bij beëindiging van de overeenkomst dient u alle aan- en bij bouwsels (hekken, schutting etc.)
te verwijderen.
15.Post en telefoon
*Uitgaande post kunt u deponeren in de brievenbus van de PTT welke staat op de dijk in
Schardam.
*De inkomende post sorteren wij dagelijks. De post wordt in alfabetische volgorde in het
postvak in de receptie gelegd. Kijk regelmatig uw postvakje na!
*Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk bij u bezorgd/aan u doorgegeven.
16.Gebruik water, elektra en gas
*Indien u over een stroomaansluiting van 10 ampère beschikt, kunt u maximaal 2200 watt
gebruiken, bij 16 ampère is dit 3520 watt.
*Bij een hoger gebruik dan 10 ampère/2200 watt c.q. 16 ampère/3520 watt wordt de stroom
afgesloten/ontstaat er een stroomstoring. Op de receptie kunt u om heraansluiting vragen.
Kosten € 5,- per keer.
*Per kampeermiddel mogen maximaal 4x10.5 kg of 2x 33 kg (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn.
*Iedere 5jaar dienen de gasdrukmeter, gasslang plus klemmen vervangen te worden.
Het gebruik van LPG is van overheidswege verboden. ( wordt gecontroleerd)
Het illegaal aansluiten/aftappen van elektra en/of water aansluitingen is niet toegestaan.
*Het is niet toegestaan eigenhandig meterkasten of centrale waterputten te openen!
17.Handel drijven

*Het te koop aanbieden van diensten en/of goederen/kampeermiddelen in welke vorm dan ook is
vanuit uw kampeermiddel of elders op het terrein niet toegestaan.
*Voor verkoop van uw kampeermiddel zie de verkoopvoorwaarden.
18.Boten
*Voor plaatsing, opslaan van boten en/of trailers zal de beheerder een vergoeding vragen op
basis van haar eigendomsrecht, plaatsing alleen met toestemming mogelijk. Dit geldt zowel
voor de botenplaats als voor de standplaatsen.
*Het gebruik van de tractor t.b.v. hellingen van boten is W.A. verzekerd met een eigen risico van € 250,=
per incident. Het niet melden van een toegebrachte schade aan de eigendommen van derden zal
resulteren in opzegging van de botenplaats en het verhalen van de kosten alsmede aangifte bij
de politie.

19.Bijzondere bepalingen
*De directie van camping De Eenhoorn is niet aansprakelijk voor diefstallen, ongevallen of
schade, die op haar terrein plaatsvinden dan wel aan de eigendommen van de recreant of van
derden worden toegebracht, behoudens indien de schade door één en ander ontstaan, is te wijten
aan grove schuld van De Eenhoorn of haar ondergeschikten. De aansprakelijkheid van De
Eenhoorn zal in geen geval verder gaan dan tot het bedrag, dat redelijkerwijze door een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering kan worden gedekt.
*Van diefstal en vandalisme wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
*Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het de recreant niet toegestaan
het gebruik van zijn standplaats onder welke benaming dan ook aan derden af te staan.
*Recreant, zijn gezinsleden en bezoekers zijn verplicht de door De Eenhoorn vastgestelde
gedragsregels, daar onder begrepen de regels betreffende de vereiste kampeer- en
verblijfsdocumenten, de aanmeldingsverplichtingen evenals de door de overheid gestelde
regels, waarmede zij geacht worden bekend te zijn, strikt na te leven.
*Recreant is aansprakelijk voor alle schade, die door hem en/of zijn bezoekers en/of zijn gezinsleden
aan de eigendommen
van De Eenhoorn dan wel aan die van derden wordt toegebracht.
”Indien u een van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daar
geen gehoor aan geeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in dat
geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen.”

Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u toch

klachten hebben. Meld ze dan zo spoedig mogelijk en wij zullen proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen.
De Directie.

