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1. Algemeen 

- Fam. Lamers, hierna te noemen “de beheerder”, is de eigenaar van Camping “Op den Stuwwal”. 

- Dit campingreglement is van toepassing op alle huurders en verblijvende, hierna te noemen “de 

gebruikers”, van Camping “Op den Stuwwal”. 

- Met het gebruik wordt het navolgende campingreglement ten aanzien van alle onderstaande 

punten erkend. 

- Gebruikers dienen instructies van beheerder op te volgen. 

- Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 

- Alle voorzieningen, verzorging- en afvoerstations evenals de groenvoorzieningen dienen 

zorgvuldig te worden behandeld. Veroorzaakte schade dient direct aan de beheerder te worden 

gemeld. 

- De beheerder is niet aansprakelijk voor het verlies van, of schade aan goederen welke aan de 

gebruikers toebehoren. 

- Een handeling in strijd met dit campingreglement kan met verwijdering van de camping worden 

bestraft, verder behoudt zich juridische stappen voor. Een restitutie van het campingtarief vindt 

niet plaats. 

- In de recreatieruimte op de camping kunt u kosteloos gebruik maken van wifi. Deze is voor 

mailgebruik en opzoeken van toeristische informatie e.d. Omdat wij in het buitengebied onze 

camping hebben en hierdoor afhankelijk zijn van internet via de telefoonkabel kunnen wij u geen 

internet(snelheid) garanderen. 

2. Aankomst en Vertrek 

- Om een kampeerplek te betreden en zich te installeren, dient men toestemming te hebben van 

de beheerder. 

- Op de dag van aankomst kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur aankomen. Bij aankomst ligt er voor u 

in de recreatieruimte informatie klaar.  

- Bij aankomst na 17.00 uur telefonisch afspreken. 

- Op de dag van vertrek dient uw kampeerplek voor 11.00 uur vrij te zijn. Indien u (alleen in overleg) 

langer blijft zal hier een nacht voor in rekening worden gebracht, zie de tarieven. 

- Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats. 

3. Reserveren met voorkeurslocatie als passant 

- Als passant kunt u vooraf (via internet, mail of telefonisch) een voorkeurslocatie opgeven. Dit 

blijft een voorkeurslocatie. Als er om redenen van de eigenaar besloten wordt om u een andere 

plek toe te wijzen kunt u geen rechten verlenen aan de voorkeurslocatie.  

4. Betaling seizoensplek 

- Bij uw reservering voldoet u 30% van de huursom. Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de 

huurperiode dient het resterende deel van de huursom (70%) overgemaakt te zijn. Indien 

reservering binnen deze 6 weken plaats vindt voldoet u het gehele bedrag ineens. 

- Zonder reservering dient u vooraf te betalen. 

5. Betaling passantenplek 

- Bij aankomst of vertrek voldoet u de huursom. Dit mag contant op de camping of per bank. Er is 

geen pin aanwezig. 

6. Betaling vierdaagse week 

- Bij reservering voldoet u 50% van de huursom. Bij vertrek kan het resterende bedrag worden 

voldaan. 

 



Reglement Camping “Op den Stuwwal”   
   

2022 

 

 

7. Annulering seizoenplek 

- Bij annulering tot 2 maanden van aanvang van de huurperiode wordt 15% van de huursom in 

rekening gebracht. 

- Bij annulering van 2 maanden tot 1 maand aanvang van de huurperiode wordt 50% van de 

huursom in rekening gebracht. 

- Bij annulering van 1 maand tot aanvang van de huurperiode wordt het volledige bedrag in 

rekening gebracht. 

8. Annulering vierdaagse week 

- Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de vierdaagse week krijgt u de aanbetaling van 50% 

retour. 

- Bij annulering na 6 weken voor aanvang van de vierdaagse week wordt de 50% in rekening 

gebracht. 

9. Rust en stilte 

- Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 08.00 uur, dient te worden nagelaten. 

- Tussen 22.00 uur en 08.00 uur moet het rustig zijn op de camping. 

- Radio’s en televisies mogen geen hinder zijn voor anderen. 

10. Bezoekers 

- Bezoekers moeten zich houden aan de bepalingen van het huidige reglement. 

- De auto(’s) van bezoeker(s) moet(en) op het parkeerterrein blijven. Bij onvoldoende plek, overleg 

met de beheerder. 

- Bezoekers betalen het bezoekerstarief. Zie hiervoor de tarieven. Aantal bezoekers dienen door 

de gasten zelf te worden bijgehouden. Het verschuldigde bedrag wordt bij vertrek verrekend. 

11. Voertuigen, parkeren en rijden op het terrein 

- Op Camping “Op den Stuwwal” gelden de regels van de wegenverkeerswet, toegestaan is alleen 

stapvoets te rijden. 

- Het rijden van personenauto’s op het gras is niet toegestaan. 

- Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats te worden geparkeerd. 

- Per kampeerplaats is één auto toegestaan. Met uitzondering van een plek op het trekkersveld, de 

auto dient dan op de parkeerplaats te worden geparkeerd. 

- Het wassen van voertuigen evenals het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op de 

camping of de parkeerplaats niet toegestaan. 

- Voertuigen/caravans die zonder toestemming van de beheerder geparkeerd zijn kan/kunnen 

door de beheerder voor rekening en risico van de houder weggesleept worden. 

12. Afval 

- De camping dient schoon en netjes te worden gehouden en te worden verlaten. 

- Alleen de op de camping in de huishouding normale hoeveelheden ontstane afval mag via de 

gereedstaande containers worden verwijderd, hierbij dient het afval dienovereenkomstig te 

worden gesorteerd.  

- Groot afval dient de gebruiker mee te nemen naar huis. 

13. Kampeerplaats passant 

- Het kampeermiddel en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en 

volgens de aanwijzing van de beheerder. 

- In de voortent mag alleen gras doorlatend doek gebruikt worden. Geen dicht zeil. 

- Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen. 

- Er mogen geen palen e.d. in de grond geslagen worden. 

- Bij het plaatsen van windschermen, zonschermen o.i.d. moeten deze ’s avonds weer worden 

afgebroken. 
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14. Seizoen staanplaatsen  

- Het kampeermiddel en toebehoren moeten worden geïnstalleerd op de aangegeven plaats en 

volgens de aanwijzing van de beheerder. 

- De gebruiker zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel 

intern als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de 

beheerder in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) 

worden gesteld.  

- Het grasveld wordt door de verhuurder kort gehouden. Het gras rondom de caravan en 

scheerlijnen e.d. dient de huurder zelf bij te houden.  

- Het is verboden was of waslijnen aan de bomen/struiken te hangen. 

- Beplanting en borders mogen niet beschadigd worden. Het is verboden spijkers in bomen te 

slaan, takken af te zagen en iets te planten. 

- Alle beschadigingen aan beplanting, omheining en installaties worden verhaald op diegene die ze 

heeft aangebracht. 

- De staanplaats dient te worden achtergelaten zoals men haar aantrof bij aankomst. 

- Er mag geen eigen beplanting worden gepoot en/of gezaaid. 

- Er mogen geen palen e.d. in de grond geslagen worden. 

- Bij het plaatsen van windschermen, zonschermen o.i.d. moeten deze ’s avonds weer worden 

afgebroken. 

- In de voortent mag alleen gras doorlatend doek gebruikt worden. Geen dicht zeil. 

15. Electra 

- Elke plek heeft een stroomaansluiting van 16 ampère (muv de plekken 19, 20, 37 en 38). Per dag 

kunt u maximaal 10 kW/h verbruiken voor de dagprijs. Voor de dagprijs zie de huidige tarieven. 

- Maakt u gebruik van een elektrische kachel of airco moet u dit bij aankomst melden bij de 

beheerder. De stroomstand kan dan worden opgenomen. Bij een groot gebruik op het elektrisch 

net van de camping kan de beheerder melden de elektrische kachel of airco niet te mogen 

gebruiken.  

- Elektrisch barbecueën, elektrische kachels en gebruik van airco’s moet in overleg met de 

beheerder. 

- Opladen van elektrische auto’s is alleen toegestaan in overleg met de beheerder. 

16. Veiligheid 

- Het barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd 

worden dat noch het gazon noch de bestrating wordt beschadigd. Asresten moeten volledig 

gedoofd zijn voordat deze via het resterende afval worden  

verwijderd. Gelieve erop te letten dat uw buren door rookontwikkeling niet op  

ontoelaatbare wijze worden lastig gevallen. 

- Open vuur is verboden. Ook een vuurkorf is niet toegestaan. 

- Roken in de sanitaire ruimtes is niet toegestaan. 

- Brandblusapparaten staan voor iedereen ter beschikking. In geval van brand direct beheerder 

waarschuwen. 

- De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de beheerder. 

- Zonder toestemming mag men zich niet bevinden op het erf of in de gebouwen 

van het landbouwbedrijf. 

17. Huisdieren 

- Huisdieren zijn toegestaan in overleg met de beheerder. 

- Honden en andere dieren van gebruikers mogen niet loslopen, op het kampeerterrein worden 

uitgelaten en niet worden opgesloten bij afwezigheid van hun eigenaren, die wettelijk 

aansprakelijk zijn. 
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- Bij het uitlaten van de honden dient de ontlasting worden opgeruimd om zo de omgeving 

hondenpoep vrij te houden. 

- Honden mogen niet in de omringende weilanden loslopen of worden uitgelaten. 

- Honden en andere dieren zijn niet toegestaan in de recreatieruimte of het sanitairgebouw. Dit in 

verband met hygiëne en overlast.  

18. Spelen 

- Geen enkel wild of hinderend spel kan worden georganiseerd in de  

nabijheid van de staanplaatsen, installaties of sanitaire voorzieningen. 

19. Stalling 

- Alleen met toestemming van de beheerder kan men materiaal achterlaten op het terrein en dan 

alleen op de door de beheerder aangewezen plaats. 

- De beheerder is niet aansprakelijk voor dit materiaal in de afwezigheid van de eigenaar. 

- Tussen de seizoenen in kan er geen opslag plaats vinden van materiaal. 

 

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de beheerder. 

 

 

Fam. Lamers 


