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“De Houten Paardjes”

CAMPING
“De Houten Paardjes”
Eigenaar:

K.A. Hazelbag
Rondeweiweg 20a
3235 CN Rockanje
: +31 – (0)181 – 401581
: info@campingdehoutenpaardjes.nl

Reglement:
De beheerder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor vernielingen, beschadigingen of vermissing van de op het terrein bevindende goederen of voor ongevallen
van mens en dier op het terrein.
Elke kampeerder is verplicht zich aan de volgende regels te houden:
1.

De camping is publiekelijk toegankelijk van 1 april tot 1 oktober.

2.

Dat geen der kampeerders anderen overlast bezorgt in welke vorm dan ook.

3.

In u en in ons belang hebben wij enkele bewakingscamera's geplaatst. Wij
hopen hierdoor de veiligheid op de camping te verbeteren. Aan de plaatsing
van bewakingscamera's kunt u niet het recht ontlenen dat toezicht wordt gehouden op u, uw mede-recreanten en/of u en hun eigendommen.

4.

Tussen 10 uur in de avond en 7 uur in de morgen, wordt volstrekte rust in
acht genomen.

5.

De openingstijden van de receptie zijn van 09:00 uur tot 17:00 uur.
Op zondag van 10:00 uur tot 17:00 uur. De gehele week zijn we van 12:00 tot
14:00 uur gesloten.

6.

Bij uitval van de stroom kunt U contact opnemen tot 21:00 uur.

7.

Muziek in welke vorm dan ook, kan door de kampeerder worden gemaakt en/of
beluisterd, echter op zodanige geluidsterkte dat andere kampeerders daar
geen last van ondervinden.

8.

Om dezelfde reden is het spelen van een partij voetbal op het terrein verboden. Dit kan geschieden op een gedeelte, door de beheerder aan te wijzen.

9.

In verband met het dichtbij gelegen natuurgebied en overlast van mede kampeerders is het gebruik maken van een buitenhaard of vuurkorf niet toegestaan.

10. Het is verboden om met drones te vliegen op de camping dit in verband met
de privacy en de veiligheid.
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11. Het meebrengen van huisdieren op het terrein kan slechts geschieden na
toestemming van de beheerder. In dat geval draagt de kampeerder alle
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het betreffende huisdier. Het
meebrengen van huisdieren door de bezoekers van de kampeerders is niet
toegestaan. Er wordt in veel gevallen niet om toestemming gevraagd. Verder
als het om honden gaat als huisdier mag er na overleg maximaal 1 hond per
caravan aanwezig zijn. U dient dan ook zorg te dragen voor de uitwerpselen
van de hond. Deze worden maar al te vaak op de camping terug gevonden. U
wordt dus verplicht om met een schepje de hond uit te laten en de boodschap onder de heg of in de sloot te gooien zodanig dat geen van de
kampeerders er last van heeft.
12. De kampeerder is verantwoordelijk voor de rust op zijn terrein. Tevens is hij
verantwoordelijk voor de handhaving van de rust in geval de kampeerders
bezoekers heeft.
13a. De toiletten en wasruimten zullen in nette staat worden gehouden die er
gebruik van maken. Tevens moet men de deuren rustig sluiten.
13b. U dient er op te letten dat uw kinderen de deuren rustig sluiten. Dit geldt
overigens ook voor de verzorgers en hun bezoekers. Wie zich hier niet aan
houd zal een waarschuwing krijgen en na 3 waarschuwingen zullen er gepaste maatregelen getroffen worden door de beheerder.
14. Tevens dient er geen vuil, op welke manier dan ook, achter gelaten te
worden.
15. U wordt verzocht om kleine kinderen niet zonder toezicht gebruik te laten
maken van de toiletten, dit om onnodige verontreiniging te voorkomen.
16. Het is verboden de inhoud van toiletemmers met of zonder chemicaliën in
sloten te deponeren, deze emmers dienen uitsluitend in de chemische toiletten te worden geledigd. Dit houdt in dat er op geen enkele manier chemicaliën afvalwater etc. afgevoerd mag worden via sloten.
17. Het huisvuil dient uitsluitend in vuilniszakken in de container te worden gedeponeerd. Flessen en ander glaswerk in de glasbak van de camping of in het
dorp.
18. Het is niet toegestaan met motorvoertuigen en bromfietsen zich op het terrein
te bevinden. Het is kinderen niet toegestaan op het terrein te fietsen.
19. Het betreden van de camping Het Rondeweibos dient alleen via de officiële
weg te geschieden. Het is ook verboden om zich in de kassen te begeven en
aan de gewassen te komen zonder toestemming van de beheerder.
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20. De voertuigen van de kampeerders en diens eventuele gasten dient men te
parkeren op het daartoe aangewezen terrein. Het is ook verboden om zich
met de auto op het kampeerterrein te begeven zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder.
21. In de woning van de beheerder bevindt zich een telefoon, waarvan slechts in
het geval van uiterste noodzaak gebruik gemaakt kan worden. Hetzelfde geldt
voor het zich laten opbellen. Slechts in geval van nood.
22. Gereserveerde plaatsen dienen bij aankomst te worden betaald.
23. Het is verboden om een toilet of douche te maken in een schuurtje of
blokhut. Verder is het ook verboden om een aanbouw aan de caravan te
maken. Een kist is toegestaan in overleg met de beheerder.
24a. Als U stopt met de caravan dient U dat bij de beheerder te melden. In overleg
met de beheerder dient er dan te bekeken te worden wat de mogelijkheden
zijn.
24b. Als blijkt dat uw stacaravan in een dusdanige staat verkeerd zal deze van
zijn plaats gehaald moeten worden. De kosten voor sloop en afvoer zijn
voor rekening van de eigenaar. Uw plaats dient ook na afloop schoon
opgeleverd te worden.
24c. Stacaravans in een goede staat kunnen verkocht worden aan de beheerder.
Indien U daar niets voor voelt moet U de caravan meenemen. De kosten
voor afvoer zijn voor de rekening van de eigenaar. Uw plaats dient ook na
afloop schoon opgeleverd te worden.
24d. Voor hele jonge stacaravans gelden wat andere regels. Hiervoor kunt U zich
wenden tot de beheerder.
24e. Toercaravans dient U bij het beëindigen van uw standplaats mee te nemen.
Uw plaats dient ook na afloop schoon opgeleverd te worden.
24f. Op plaatsen waar toercaravans gestaan hebben mogen geen stacaravans
geplaatst worden.
25. Er staan kruiwagens in de schuur. Die kunt U gebruiken om uw spullen naar
de caravan te brengen. We gaan er echter wel vanuit dat U de kruiwagen
direct na gebruik weer terug brengt en niet een aantal dagen bij de caravan
laat staan. Een ander zal dan misgrijpen en dat kan niet de bedoeling zijn.
26. Het is verboden de wagen onder te verhuren.
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27. Als er familie of vrienden blijven overnachten, dient U dat van tevoren te
melden aan de beheerder en vervolgens 2½ euro per nacht per persoon af
te dragen aan de beheerder.
28a. De heggen welke tussen de velden staan mogen niet geknipt worden door de
eigenaar van de plaats. Dit wordt gedaan door de beheerder. Alleen in
overleg mag U zelf de heg knippen. Er is gebleken dat de heg vaak te laat of te
vroeg geknipt werd of helemaal niet. Verder werd de heg ook nog al eens niet
goed geknipt.
28b. De heg tussen de velden mogen een maximale hoogte hebben van 2 meter.
28c. Verder is het niet toegestaan om riet of bamboe te plaatsen op uw
standplaats.
29a. Het is niet toegestaan om een schutting te zetten als afscheiding. In overleg
met de beheerder is het mogelijk hierop een uitzondering te maken.
29b. Er mogen voor het zetten van een schutting beslist geen ijzeren palen
gebruikt worden. Verder dient U bij het zetten van een schutting altijd bij de
beheerder te informeren waar eventuele leidingen liggen.
30. U dient zich allen te confirmeren aan de gestelde punten in dit reglement. Er
zullen hooguit 3 waarschuwingen gegeven worden. Hierna zal de beheerder
passende maatregelen tegen U nemen.
31. Tussen 1 november en 1 maart zal het water en de stroom worden
afgesloten. Let dus aan het van het seizoen op dat de waterleidingen goed
leeg zijn en de koelkast en vriezer leeg en schoon zijn. Laat de deur hierbij
open staan.

Verder hopen we dat U en uw gezin een prettige vakantie op onze
camping zult doorbrengen.
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