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Huishoudelijk regelement camping Zonnekamp
Bezoekers
Uw bezoek is welkom op ons terrein en hoeft geen bezoekersgeld te betalen. U bent ten volle
aansprakelijk voor het gedrag van uw bezoek.
Aanmelden logees
Logees melden zich bij aankomst op de camping bij de receptie om te worden bijgeschreven in het
nachtregister. Zij betalen hiervoor per nacht. € 3,= per persoon, kinderen van 5 jaar tot 14 jaar €
1,50 en kinderen tot 5 jaar overnachten GRATIS. De huurder is ten volle aansprakelijk voor het
verschuldigde kampgeld en het gedrag van zijn logees
Verhuur of in gebruik afstaan
Verhuur of in gebruik afstaan van een kampeermiddel kan onder de volgende voorwaarden:
- Maximaal 5 weken
- De huurders, cq gebruikers melden zich bij aankomst op de receptie om te worden
bijgeschreven in het nachtregister. Zij betalen hiervoor per nacht, het tarief van de logees.
- U bent als verhuurder ten volle aansprakelijk voor het verschuldigde kampgeld en het gedrag
van uw huurders, cq gebruikers.
Verkoop
Bij verkoop van uw kampeermiddel op het terrein dient u vooraf bij de recreatie-ondernemer te
informeren of deze mag blijven staan en of de staanplaats door de nieuwe eigenaar kan worden
overgenomen. Dit kan overigens alleen met een geldig keuringsrapport. Niet ouder dan 2 jaar.
Nachtrust
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt tot 07.00 uur.
Storend lawaai moet natuurlijk altijd achterwege blijven.
Open vuur
Kampvuur is zonder meer niet toegestaan. Met de nodige voorzichtigheid is barbecueën wel
toegestaan. Zorg er altijd voor om een deugdelijk blusapparaat in uw kampeermiddel te hebben.
Gasflessen
Gasflessen zijn tegen inlevering van een lege gasfles bij ons te koop. Het is verboden om meer dan 2
gasflessen op uw kampeerplaats te hebben. Een gasslang mag niet ouder zijn dan 3 jaar en de
gasregelaar niet ouder dan 5 jaar.
Het vullen van gasflessen met LPG is levensgevaarlijk en dus ten strengste verboden!
Veiligheid
Uw kampeermiddel dient aan de minimale veiligheidseisen conform de geldende NEN en Gavo
normen te voldoen, een afschrift van het geldige keuringsrapport hiervan dient bij de recreatieondernemer ingeleverd te zijn.
Huisvuil
Op het parkeerterrein kunt u uw huisvuil in een goed dichtgebonden zak in de container deponeren,
glas gescheiden op kleur in de glasbak en oud papier in de papiercontainer. Snoeihout kan eventueel
na overleg bij ons ingeleverd worden.
U kunt bij ons géén grof vuil, zoals koelkasten, bankstellen, afbraakhout, asbest, enz. storten, dit
dient u zelf af te voeren naar de stortplaats van uw eigen gemeente.
Snelheid
De maximumsnelheid op het terrein is 5 km. per uur.

Parkeren
Er is één auto per kampeerplaats toegestaan en dan uitsluitend op de eigen kampeerplaats of op het
parkeerterrein bij de hoofdingang. Dit is ook de enige plaats op het terrein waar uw bezoek de auto
mag parkeren.
Bromfietsen
Deze zijn op het terrein alleen met uitgeschakelde motor toegestaan.
Honden
Honden worden toegelaten, mits deze aangelijnd worden gehouden en buiten het terrein worden
uitgelaten. Uitwerpselen op het terrein dienen te worden opgeruimd.
Sportveld
Voetballen en andere sporten zijn alleen op het sportveld toegestaan.
Beheer van de kampeerplaats:
- de kampeerder is verplicht zijn toegewezen kampeerplaats en kampeermiddel rein te houden.
- Het graven van geulen en kuilen is niet toegestaan. Hiermee zou u ondergrondse kabels en
waterleidingen kunnen beschadigen.
- Loop niet door de boomsingels, dit schaadt de beplanting.
Het is ten strengste verboden om in onze boomsingels te snoeien, te zagen of zelfs te rooien!
- Op een jaar- en seizoenplaats dient het gras regelmatig gemaaid te worden. Mocht u in
gebreke blijven, wordt het door ons gemaaid en de kosten hiervan worden in rekening
e
gebracht. De 1 keer € 25,= en de daarop volgende maaibeurten bedragen € 37,50 per keer.
- Het afbakenen van de jaarplaats met beplanting is toegestaan. Deze mag u niet hoger laten
groeien dan 1.50 m. Eventueel mag u de jaarplaats ook afbakenen met een hekwerk, mits
deze goed onderhouden wordt. Het plaatsen van beide dient altijd in overleg met de
beheerder te gebeuren.
Sanitair & hygiëne
- Loop niet op blote voeten in de sanitairpaviljoenen.
- De stortplaats voor het chemische toilet, maar ook het toiletemmertje bevindt zich aan de
buitenzijde van het sanitairpaviljoenen.
- Kinderen t/m 4 jaar mogen niet zonder begeleiding gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen.
Douchen
Nadat u de mengkraan heeft opengezet kunt u, door op de knop te drukken 6 minuten douchen. Voor
het onderbreken van de straal (bijvoorbeeld om uw haar te wassen) drukt u nogmaals op de knop,
hiermee stopt op de tijd. Door nogmaals te drukken krijgt u weer warm water en begint de tijd ook
weer te lopen.
Water
Wees zuinig met water. Let ook op uw kinderen, waterkranen zijn geen speelgoed. Probeer het
tuinsproeien en autowassen zoveel mogelijk te beperken.
Tip: Neem hiervoor een regenton in gebruik
Warm water
Verkrijgbaar bij de afwasplaatsen tegen inworp van € 0,20
Waterkraantje
Tussen alle seizoen- en mobiele plaatsen bevindt zich een kraan met een afvoerputje. Met een
speciaal sleuteltje (verkrijgbaar op de receptie, borg € 10,--) kunt u gebruik maken van de kraan.
Laat u alstublieft geen vet, etensresten, inhoud van toiletemmers, enz. in het putje terechtkomen, dit
met het oog op verstoppingen.
Elektra
Alle plaatsen zijn voorzien van 6 ampère (1300 watt). Als deze uitvalt is dat voor risico van de
kampeerder. Huurders van een jaarplaats welke op 1 april het elektraverbruik van voorgaande jaar
nog niet hebben afgerekend, worden afgesloten en pas weer aangesloten, als alle kosten voldaan zijn.

Draadloos internet
Toegangscodes hiervoor zijn op de receptie te koop, ook kunt u tegen betaling gebruik maken van de
internetcomputer op de receptie.
Post
Uw post kunt u dagelijks vanaf 13.00 uur afhalen in 't Boskefé Kobus.
Telefoon
Er bevindt zich bij de ingang van de camping een telefooncel, hier kunt u met muntgeld betalen.
Telefonische berichten
Dringende berichten (ziekte, sterfgeval) worden onmiddellijk aan u doorgeven. Alle andere in de
loop van de dag.
Telefoonaansluiting
Op een jaarplaats kan men bij de KPN een telefoonaansluiting aanvragen. Voor het graven van
geulen hiervoor krijgt de KPN alleen toestemming in de periode van 1 oktober tot 1 maart en
wanneer het vooraf aan ons is doorgeven dat er een telefoonaansluiting is aangevraagd.
Wasserette
Voor de wasmachine kunt u een munt kopen in de kantine, waspoeder wordt bijgeleverd. De droger
werkt op € 0,50 munten.
Slagboom
De slagboom is van 22.00 uur tot 07.00 uur gesloten, alle gemotoriseerd verkeer op het terrein is dan
stilgelegd. Motoren mogen dan niet gestart worden. Wie eerder of later wil vertrekken zorgt ervoor,
dat zijn motorvoertuig vroegtijdig buiten de slagboom is geplaatst.
Tegen betaling van € 45,-- borg kunt u een sleutel voor de slagboom verkrijgen. U mag de sleutel
nooit aan een derde afgeven, mits het een huurder van uw kampeermiddel is. Voor kampeerders met
een 2e gezin is het mogelijk om tegen betaling van de borg een extra sleutel te verkrijgen. Er is echter
maar 1 auto op uw kampeerplaats toegestaan. Noodgevallen Iedere huurder van een jaar- of
seizoenplaats is één munt verstrekt en mag deze enkel in noodgevallen gebruiken om het terrein te
verlaten. Om de volgende keer de slagboom weer te gebruiken kunt u op de receptie een munt halen.
Huurders van een mobiele plaats kunnen in noodgevallen aan de achterzijde van de't Boskefé Kobus
aanbellen, wij zullen u z.s.m. door de slagboom laten.
Afmetingen stacaravan en bergruimte
Een stacaravan mag niet groter zijn dan 45m2 en niet hoger dan 3,5 m. Bij een stacaravan mag één
aangebouwde bergruimte van max. 2m2 en een hoogte van max. 2,5 m. of één vrijstaande bergruimte
van max. 8m2 en een hoogte van 2,5 m. Het plaatsen hiervan moet in overleg met de beheerder.
Heeft u klachten, vertel het ons.
Bent u tevreden, vertel het anderen!
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