
PARKREGLEMENT Camping De Eenhoorn 

Eigenaar: Dhr. T. Maas en Mevr. D. Maas.

Bereikbaarheid: 
Tel: 06-53798020
Email: info@campingdeeenhoorn.nl
Website: www.campingdeeenhoorn.nl
Intercom: Naast de ingang van de receptie vindt u de intercom.

Receptie: dagelijks geopend van: 9.30 – 10.00
Openingstijden van de receptie voor het kopen van de krant,               was/droogmachine en douche 
munten, gas, WIFI, etc.

RECRON:
Wij zijn lid van RECRON, de overkoepelende branche organisatie. Daarom 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.

• Verkeer en parkeren

• Het park is uitsluitend bereikbaar via de officiële toegangsweg, de 
Burgerwoudweg.

• Slagboom:
Voor het bedienen van de slagboom hebt u een toegangspas nodig. Tegen betaling van een 
waarborgsom van € 45.00- kunt u het pasje afhalen bij de receptie. Per standplaats krijgt u één 
pasje. Uitlenen van het pasje en het openen van de slagboom voor derden is niet toegestaan. De 
toegangspas blijft te allen tijde eigendom van Camping De Eenhoorn en is niet overdraagbaar.

• Autoverkeer is uitsluitend toegestaan op de verharde wegen en de grote 
parkeerplaats. Dus nooit in het gras.

• Per caravan/chalet is maximaal één auto toegestaan.
• De maximale snelheid is 10 kilometer per uur.
• Geparkeerd wordt uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen.

Ook bij het uit- en inladen moet de auto op het verharde gedeelte worden 
geparkeerd. Dus nooit in het gras.

• Trailers, aanhangers ed. mogen niet op het parkeerterrein worden geparkeerd, 
tenzij in overleg met de eigenaar. 

• Bezoekers zijn welkom. Zij dienen te allen tijde buiten de camping te parkeren. 
Deze parkregels gelden ook voor uw bezoek.

• Met uitzondering van de verharde weg en parkeerplaats is op de camping het 
rijden op een bromfiets/motor met ingeschakelde motor niet toegestaan.

• Voorgenomen vrachtvervoer moet vooraf worden gemeld bij de eigenaar. Vaak 
word er een alternatieve ingang toegewezen Bij gebreke is de gebruiker, voor wie 
de goederen bedoeld zijn, schadeplichtig in geval van schade aan het wegennet 
en infrastructuur wat is veroorzaakt door bedoeld vrachtverkeer.

• Wij behouden ons het recht voor om bij overtreding van de regels de werking van 
de slagboompas (tijdelijk) uit te schakelen.

• Veiligheid en brand

• Barbecues dient men de grootst mogelijke voorzichtigheid te gebruiken om 
zodoende brandgevaar af te wenden en overlast te voorkomen. Op last van de 
brandweer zijn open vuren zijn niet toegestaan. 

• Wij adviseren een brandmelder en koolstofdioxide melder te installeren en een 
brandblusapparaat in de (sta)caravan/chalet te bewaren.

• Wij zijn BHV gecertificeerd 
• Een EHBO koffer en een AED apparaat zijn op de camping beschikbaar



• In geval van noodsituaties dient u ons te allen tijde direct te waarschuwen, daar 
wij beschikken over een veiligheid protocol in samenwerking met brandweer en 
politie.

• Gebruik van de (sta) caravan/chalet

• De gebruiker is verplicht de (sta)caravan/chalet niet anders te gebruiken dan voor 
recreatie overeenkomstig de reglementen en de van overheidswege geldende 
bepalingen. Het is verboden in de (sta)caravan/chalet een bedrijf, beroep of 
handel uit te oefenen.

• De stacaravan mag niet commercieel worden verhuurd. Dat wil o.a. zeggen dat de 
stacaravan niet voor verhuur mag worden aangeboden op commerciële websites 
als Airbnb, Booking.com, marktplaats etc. Uitlenen, ter beschikking stellen van uw 
stacaravan aan familie, vrienden en bekenden is toegestaan na overleg met de 
campingeigenaar. Uw gasten zijn in dat geval een passantenvergoeding aan de 
camping verschuldigd. Zie prijslijst.

• De gebruiker moet zijn (sta)caravan/chalet en het daarbij behorende terrein goed 
onderhouden. Bij dit onderhoud moet rekening worden gehouden met het aanzien 
van het park. Het park moet een ordentelijke en harmonieuze aanblik bieden.

De gebruiker dient in zijn tuin  een zodanige beplanting te hebben dat het 
uitzicht uit de ramen van zijn (sta)caravan/chalet en de omliggende caravans/
chalets niet op ernstige wijze wordt belemmerd. Rommel en grofvuil mag niet 
worden opgeslagen in de tuin, maar dient buiten de camping te worden 
afgevoerd.
De (sta)caravan/chalet moet aan de navolgende eisen voldoen. De caravan/ 
chalet/vakantiewoning:

• moet geplaatst zijn binnen de bebouwingslijn zoals op het terreinplan is 
aangegeven;

• De totale bebouwing per plek mag niet meer zijn dan 45m2.
• De (sta) caravan/chalet moet voldoen aan de welstand eisen van de camping. Het 

is aan de eigenaar te bepalen of een (sta)caravan/chalet wel of niet wordt 
toegelaten op de camping. Wij verwijzen expliciet naar de verkoopvoorwaarden bij 
gewenste verkoop van de (sta) caravan/chalet.

• Het plaatsen van schuurtjes, schuttingen en andere opstallen of aanbouw zijn 
alleen toegestaan na toestemming van de beheerder. U dient hiervoor een 
bouwtekening in te leveren. De maximale bebouwing is 45m2 per plaats en altijd 
in overleg met de eigenaar. Daarbij kan de eigenaar bepalen hoe de opstallen en 
aanbouw er uit mogen zien en waar zij mogen worden geplaatst. De opstallen en 
aanbouw dienen in elk geval zo geplaatst te worden dat zij voldoen aan de 
wettelijke eisen.

• Een schutting of erfafscheiding mag uitsluitend geplaatst worden na toestemming 
van de eigenaar en mag maximaal 1.80 meter hoog zijn.

• Bij beëindiging van de overeenkomst en opleveren van de plaats dient u aan- en 
bij bouwsels, schuurtje, schuttingen etc. te verwijderen.

• In de maanden juni, juli en augustus mag niet worden verbouwd op de camping. 
D.w.z. er mag niet met geluidsdragers worden gewerkt om zodoende overlast 
voor uw medekampeerders te voorkomen.

• Verboden is:

• het gebruik van audio- en videoapparatuur zodanig dat het geluid buiten de 
(sta)caravan/chalet hoorbaar is;

• het deponeren van huisvuil anders dan in de daarvoor bestemde container te 
weten; takken in de takkenbak. Compost en tuinaval in de compostbak. Papier en 
karton in de papierbak en glas in de glasbak. Elk ander vuil, waaronder puin, 
grofvuil en dergelijke, dient buiten het park te worden afgevoerd.

• bomen en struiken weg te halen of te vernielen;
• het algemene terreingedeelte te gebruiken voor activiteiten die hinder of ongemak 

veroorzaken;
• het door middel van borden of affiches en dergelijke reclame te maken voor 



bijvoorbeeld de verhuur of de verkoop van de (sta)caravan/chalet/ boten of wat 
dan ook;

• door gedrag of handelingen aanstoot te geven of de veiligheid en de rust van 
anderen in gevaar te brengen;

• in de grond te graven, of palen te slaan zonder toestemming van de eigenaar;
•  vernielingen aan parkmeubilair, voorzieningen, infrastructuur te veroorzaken. 

• Huisdieren

• Het is toegestaan honden op het park te houden, mits deze op geen enkele wijze 
hinder veroorzaken, zulks met een maximum van twee honden per (sta)caravan/
chalet. Buiten de (sta)caravan/chalet en de eigen tuin dienen deze dieren te allen 
tijde te zijn aangelijnd. Honden dienen ‘uitgelaten’ te worden buiten de camping. 
U dient een plastic zakje bij u te dragen voor ‘een ongelukje onderweg’. U bent 
verplicht uitwerpselen van de hond of kat op de camping op te ruimen. Bij 
overtreding is uw hond niet meer welkom op onze camping. Dit geldt ook voor 
katten.

• De gebruiker mag geen gevaarlijke stoffen op zijn kavel hebben.

• Post en pakketten

• Post wordt door ons dagelijks gesorteerd en wordt op alfabetische volgorde in de 
postvakjes in de receptie gelegd.

• Wij verkopen de Telegraaf in de receptie. Het laten bezorgen van andere kranten 
abonnementen is niet toegestaan.

• Bij het bezorgen van pakketten dient u zelf met de bezorgdienst afspraken te 
maken over de levering. U dient hierbij uw eigen telefoonnummer op te geven. 
Wij nemen geen pakketten aan.

• Gebruik van 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. U kunt om heraansluiting vragen. Kosten hiervoor zijn € 5,-  per keer.

• Per kampeermiddel mogen maximaal 4x10.5 kg of 2x 33 kg (volle of lege) gasflessen aanwezig zijn.
• Iedere 5 jaar dienen de gasdrukmeter, gasslang plus klemmen vervangen te worden. Dit wordt door de 

brandweer gecontroleerd.
• Het gebruik van LPG is van overheidswege verboden. Dit wordt door de brandweer 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

•      Speeltoestellen

• Onze speeltoestellen zijn bestemd voor kleine kinderen. Zij kunnen daar onder toezicht van u en voor 
uw risico spelen. Ouders dienen ervoor te zorgen dat de kinderen geen overlast bezorgen aan andere 
campinggasten. 

• Wij zijn BHV gecertificeerd. Een EHBO koffer is beschikbaar.

•  
• Milieu en afval



• Wij bieden afvalvoorziening voor 
• huisvuil, u dient dit in een gesloten vuilniszak in de grijze afvalcontainers te doen.
• Takken en tuinafval. Dit kunt u gescheiden aanbieden in de daarvoor bestemde bak.
• Papier en karton. Dit kunt u in de papierbak doen.
• Glas. Hiervoor is de glasbak beschikbaar.
• Grofvuil en overig afval dient u zelf af te voeren. Het illegaal dumpen/storten van afval/grofvuil is 

verboden. Bij constatering zullen wij de kosten van opruiming bij u in rekening brengen.
• 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)
• Chloorwater 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.

• Gebruik sanitaire voorzieningen

• Het sanitair gebouw wordt door ons dagelijks schoon gehouden.
• 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 chemisch toilet
• Wasmachine en wasdroger munten zijn te koop in de receptie.
• Het toiletgebouw is geen speelplaats. Vullen van waterballonnen niet toegestaan.

• Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het volgende; 

Het is niet toegestaan om vochtig toiletpapier, tampons, condooms, (frituur) vet en overige zaken 
die niet in het riool horen door het toilet te spoelen. De rioolinfra structuur en onze pompen kunnen 
deze materialen niet verwerken waardoor ernstige storingen kunnen ontstaan. 

• Balspelen

• Naast de camping is een groot speelveld/voetbalveld. Hier kan naar hartenlust worden gespeeld met de 
bal. Balspelen in de graspaden tussen de caravans is niet toegestaan.

• Boten en zwemmen

• Camping De Eenhoorn beschikt over plaatsen om boten te stallen, over een botenhelling en over een 
tractor waarmee de boten trailers in- en uit het water gereden kunnen worden

• Vanaf 16 jaar is het toegestaan de tractor te besturen. In overleg met de eigenaar en na instructie.
• De overlast van de tractor dient tot een minimum te worden beperkt door de tractor niet onnodig lang te 

laten draaien en stapvoets te rijden
• Op de tractor vindt u instructie voor bediening. Leest u de instructie alvorens u de tractor gebruikt.
• Een botenplaats is te huur, actuele prijzen vindt u in onze tarieven lijst.
• Indien het de botenstalling vol is ontstaat een wachtlijst op volgorde van inschrijving
• Het is ten strengste verboden om met de boot/waterscooter/jetski/rubberbootje binnen de ballenlijn te 

varen
• Hard varen is uitsluitend toegestaan op 250m uit de oever, houd u er rekening mee dat u indien u snel 

wilt varen over vaarbewijs 1 en 2 dient te beschikken op het Markermeer.
• Voor zwemmers zijn zwemsteigers en een afgebakend zwemgebied beschikbaar. Ons advies is voor uw 



eigen veiligheid, binnen dit zwemgebied te blijven.

• 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 Camping 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 Camping 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 Camping De Eenhoorn dan wel aan die van derden wordt toegebracht.

• Indien u een van onze regels niet naleeft kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij kunnen u in 
dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein ontzeggen. RECRON voorwaarden zijn 
hier van toepassing.

Naast het recht van de eigenaar om naleving van dit reglement te verlangen, heeft de 
eigenaar het recht bij overtreding van dit reglement een direct opeisbare boete van 
TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00) per geconstateerde overtreding te eisen.


