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Eigenaar:

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

Reglement:
De eigenaar 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.

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

2.

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

3.

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.

4.

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

5.

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.

6.

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

7.

Het is verboden om met drones te vliegen op de camping dit in verband met
de privacy en de veiligheid.

8.

Het meebrengen van huisdieren op het terrein kan slechts geschieden na
toestemming van de eigenaar. 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
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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.
9a. De toiletten en wasruimten zullen in nette staat worden gehouden die er
gebruik van maken. Tevens moet men de deuren rustig sluiten.
9b. 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 eigenaar.
10. U wordt verzocht om kleine kinderen niet zonder toezicht gebruik te laten
maken van de toiletten, dit om onnodige verontreiniging te voorkomen.
11. Een klein zwembadje met een laagje water mag in de tuin worden gezet. Een
zwembadje is alleen toegestaan voor eigen gebruik op de plaats. Wij adviseren
u in verband met de veiligheid voor u en derden geen zwembadje te plaatsen
met een rand hoger dan 25 cm. En er zorg voor te dragen dat indien het
zwembadje met water is gevuld ten allen tijde een volwassene aanwezig is
die toezicht houdt op een ieder die zich in of rondom het zwembadje begeeft.

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

