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4.1.4 Standplaatsinrichting

Parkreglement 2021
Algemene bepalingen
1.1 Het seizoen loopt van 15 maart tot 15 oktober. Buiten
deze tijd is de camping gesloten en wordt de Sep-Key
gedeactiveerd.
1.2 Per plaats is slechts 1 kampeermiddel toegestaan.
1.3 Door het ondertekenen van het inschrijfformulier

en/of seizoenovereenkomst gaat de recreant akkoord
met de gedragsregels zoals vastgelegd in het Algemeen
Parkreglement.

1.4 Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de
periode van één kampeerseizoen, welke zonder tussentijdse
opzegging, automatisch doorloopt voor de periode van
wederom één kampeerseizoen.
1.5 Wanneer de recreant de standplaats wenst op te
zeggen, dient dit minimaal 2 maanden voor het einde van
het lopende seizoen schriftelijk gemeld te worden bij de
directie.
1.6 Bij vertrek, zonder verkoop van de caravan, dient de
recreant de standplaats in goede staat, geëgaliseerd en
volledig ontruimd achter te laten.

1.7 Wanneer de recreant niet in staat is de caravan zelf

te slopen, kan de recreant, in overleg met de directie, de
camping opdracht geven dit voor hen te doen, volgens de
dan geldende tarieven.

1.8 Bij het einde van de contractduur moet de Sep-Key

worden ingeleverd, waarna de recreant de borg terug krijgt.

2. Aansprakelijkheid
2.1 De directie is niet aansprakelijk voor diefstal of enigerlei
schade aan lijf en goed, die recreanten of bezoekers op
het terrein of in de gebouwen van het recreatiepark mocht
overkomen.

2.2 Door Camping Betuwe wordt er vanuit gegaan dat de

caravan eigendom is van de standplaatshouder op wiens
naam de standplaats is gehuurd, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen en toegestaan.

3. Recreatieverblijf
3.1 Conform de voorschriften in het geldende

bestemmingsplan van de gemeente Neder-Betuwe mogen
recreatieverblijven uitsluitend voor recreatieve doeleinden
gebruikt worden.

3.2 Het is niet toegestaan de recreatieverblijven te
gebruiken als hoofd-woonverblijf.
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3.3 Kampeermiddelen, eenmaal toegelaten op ons

kampeerterrein, dienen door de recreant zodanig te worden
onderhouden dat ze netjes en toonbaar zijn en ze te allen
tijde transportabel blijven met gebruik van het originele
onderstel. Extra kosten voorvloeiend uit slecht onderhoud,
evenals schade door verplaatsing, worden verhaald op de
recreant.

3.4 Daarnaast heeft de directie het recht recreatieverblijven

in zeer slechte staat/onvoldoende uitstraling de toegang tot
de camping te ontzeggen.

3.5 Het is verplicht op het recreatieverblijf een duidelijk en
zichtbaar huisnummer aan te brengen.

3.6 Reparaties, verbouw, nieuwbouw aan, bij, op of in

de recreatieverblijven is verboden, tenzij eerst door de
recreant overleg is gepleegd met de directie, die daarna
schriftelijk toestemming heeft gegeven.

3.7 Het bedekken van caravan en/of voortent met zeilen of

pvc kleden is niet toegestaan, ook niet in de winterperiode.

3.8 Zorg voor zo min mogelijk losse onderwerpen op de

standplaats. Dit om schade door weersinvloeden tot een
minimum te beperken. Eventuele schade aan derden zal op
de veroorzaker worden verhaald.

4. Eigendomsrecht en verkoopvoorwaarden
4.1 Het is alleen toegestaan om een caravan met behoud
van standplaats te verkopen met schriftelijke toestemming.
Daarna kan de verkoop alleen plaatsvinden na voorafgaande
schriftelijke toestemming onzerzijds. Aan die toestemming
zijn de volgende voorwaarden verbonden;
4.1.1 Kennisgeving

Als de recreant tot verkoop van het kampeermiddel wenst
over te gaan, dient deze ons schriftelijk van het voornemen
in kennis te stellen. Wij zullen dan bepalen of wij kunnen
instemmen met een verkoop van het kampeermiddel met
behoud van de standplaats. Overschrijvingen zijn niet
mogelijk tijdens het hoogseizoen (1 juli - 1 september).

4.1.2 Welstand

De verkoper is verplicht om een officieel keuringsrapport te
overleggen aan Camping Betuwe en aan de koper.

4.1.3 Reclame

Wanneer de recreant gebruik wenst te maken van de
reclame mogelijkheden via Camping Betuwe kan deze foto’s
en tekst aanleveren per e-mail. Wij trachten de advertentie
zo spoedig mogelijk op onze website en/of Facebook pagina
te plaatsen. De recreant dient zijn eigen contactgegevens te
vermelden.

Er dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt tussen
verkopende en kopende partij over de overname van
inventarisgoederen, opbergschuurtjes, tegels, beplanting
e.d., zodat daarover bij alle betrokken partijen duidelijkheid
bestaat. Bij verkoop zonder behoud van de standplaats
dient deze uiterlijk op de laatste dag van het contract geheel
schoon en leeg opgeleverd te worden. Indien de huurder
hier niet aan voldoet, wordt dit gedaan door de directie. De
kosten zullen worden verhaald op de recreant.

4.1.5 Nieuwe koper

De aspirant-eigenaar van het kampeermiddel en diens
medebewoners, zullen op ons terrein moeten passen en
zullen zich er thuis moeten kunnen voelen. De nieuwe
eigenaar en diens medebewoners zullen zich moeten
houden aan de op ons terrein geldende gedragsregels
en overeenkomsten en andere voorwaarden. Het spreekt
vanzelf dat de verkoper een potentiele koper eerst aan ons
voorstelt, zodat wij kunnen beoordelen of deze koper voor
ons redelijkerwijs aanvaardbare recreant is en zodat wij
deze koper op de hoogte kunnen stellen van de gang
van zaken op ons terrein. Indien de potentiële koper
redelijkerwijs niet aanvaardbaar is voor de directie, zal de
verkoop aan deze koper met behoud van standplaats geen
doorgang vinden en vervalt de toestemming voor verkoop
met behoud van standplaats. De directie is niet verplicht
deze beslissing te beargumenteren.

4.1.6 Aan- en bijbouwsels

Aan- en bijbouwsels zoals hieronder beschreven dienen
voor de verkoop te zijn verwijderd (tenzij schriftelijk anders
overeengekomen).
-

Televisiemasten mogen niet blijven staan.
Er mag enkel 1 schuur volgens het vastgestelde model staan.
Er mogen geen afrasteringen staan.
Er mag niet meer dan 15m2 betegeling zijn.

5.2 Voor uitbreiding en plaatsing van bouwwerken dient

schriftelijk een bouwvergunning aangevraagd te worden bij
de directie.

5.3 Het is niet toegestaan om bij uw tourcaravan schuurtjes
te plaatsen en bestrating aan te leggen

6. Tuin en beplanting
6.1 In de tuin mogen uitsluitend natuurlijke materialen
worden verwerkt. Overdreven beeldjes, molens en zaken
met schreeuwerige kleuren zijn niet toegestaan.
6.2 Bovendien is het niet toegestaan losse stapels hout,
planken, pijpen of ander bouw- of tuinmateriaal in de tuin
of op het recreatieverblijf te plaatsen.
6.3 Recreanten zijn verplicht hun tuin en terras vrij te
houden van onkruid en bladafval.

7. Afrastering
7.1 Het is niet toegestaan om veranderingen aan te brengen
aan de afrasteringen of plaat indelingen zoals deze door
Camping Betuwe zijn aangebracht.

7.2 Het zelf maken van uitgangen in deze omheiningen

is ten strengste verboden, evenals het zelf plaatsen van
afrasteringen, poortjes en andere hekwerken.

7.3 De maximale hoogte van afscheidingen en hagen is 1

meter aan de wegzijde en 1,5 meter aan de overige zijden.
Schuttingen zijn niet toegestaan.

7.4 Het is niet toegestaan bomen of heesters van het terrein
te verwijderen of te verplaatsen.

4.1.7 Standplaatsgeld

Bij overschrijving van de caravan dient het volledige stageld
te worden voldaan. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn,
wordt de caravan niet overgeschreven van eigenaar en
kan daarmee de verkoop niet doorgaan. De kopende en
verkopende partij zijn beide € 250,- overschrijvingskosten
verschuldigd, welke bij overschrijving direct dient te worden
voldaan.
Het elektraverbruik tot de dag van de overschrijving wordt
in rekening gebracht. Wanneer er een sprake is van een
voorschot
van de elektrakosten, zal dit worden verrekend. Wanneer er
een voorschot wordt verrekend, dient de koper dit voorschot
opnieuw te voldoen.

5. Schuurtjes/bijzettentjes/partytenten
5.1 De afmetingen van recreatieverblijven en schuurtjes

dienen conform de voorschriften van de gemeente
Neder-Betuwe te zijn. Dit houdt in, maximaal vijftig vierkante
meter voor een recreatieverblijf en 3 vierkante meter voor
een schuurtje/berging.
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8. Nutsvoorzieningen

9. Water

8.1 De recreant dient zorg te dragen voor een deugdelijke
elektriciteitsvoorziening. De directie erkent geen enkele
aansprakelijkheid voor storingen, welke het gevolg zijn
van omstandigheden van buitenaf en storingen, welke zijn
ontstaan in de installatie waarop de recreant toezicht heeft.

9.1 Al het water op de camping is drinkwater, en dus zeer
kostbaar. Gebruik het zodanig, laat de kinderen er niet mee
spelen en probeer het gebruik te beperken.

8.2 Het is niet toegestaan elektrakabels in te graven, welke

daar niet voor gemaakt zijn.

8.3 De hoofdzekering in het recreatieverblijf dient

lager gezekerd te zijn dan die welke zich bevindt in de
terreinkasten.

8.4 Voor de elektrische aansluiting is het gebruik van een

goedgekeurde eurostekker verplicht.

8.5 Bij afwezigheid mag de recreant geen elektriciteit

gebruiken en dient de stekker uit de contactdoos te
worden gehaald. Wanneer de automatische zekering in
onze aansluitkast uitvalt, kan een van onze medewerkers
de spanning er weer op komen zetten. Het is ten strengste
verboden om zelf de zekeringkast te openen.

9.2 Het is niet toegestaan om het gazon te sproeien of de
auto te wassen.
9.3 Fonteinen in vijvers dienen ‘savonds voor 23.00 uur te
zijn uitgeschakeld.
9.4 Om legionellabesmetting te voorkomen, dient

de recreant te zorgen dat de leidingen in en om het
recreatieverblijf, bij afwezigheid van 3 dagen of langer,
deugdelijk worden afgetapt en afgesloten, zodat geen
restwater in de leidingen achterblijft. Bij het opnieuw in
gebruik nemen van het waterleidingsysteem dienen de
leidingen ten minste 3 minuten te worden doorgespoeld.

9.5 De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid

voor schade voortvloeiend uit een legionellabesmetting,
indien de hiervoor genoemde procedures niet in acht zijn
genomen.

8.6 In het kampeermiddel dient een goed werkende

aardlekschakelaar aanwezig te zijn. De recreant dient
er voor zorg te dragen dat alle leidingen die hij zelf
aanlegt vanaf het tappunt, voldoen aan de eisen gesteld
door nutsbedrijven. Tevens dienen voor aanvang van de
winterperiode alle leidingen deugdelijk te worden afgetapt.

8.7 Het zelf uitvoeren van veranderingen aan leidingen of

aansluitingen, aangelegd door de directie, is niet toegestaan.
Alle aansprakelijkheid voor schade aan leidingen en
eventueel waterverlies, ontstaan door nalatigheid van
huurders, is voor rekening voor de huurders.

8.8 Hemelwater mag niet op het riool worden geloosd.
8.9 Wij adviseren de recreant dringend ieder jaar de geiser,
ketel, verwarming e.d. te laten controleren.

8.10 Het gebruik van een elektrische goedgekeurde

verwarming is toegestaan na schriftelijke toestemming
van de directie.

10. Slagboom
10.1 De toegang tot het terrein wordt afgesloten door een

mechanische slagboominstallatie. Het gebruik hiervan
is op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de installatie.
Gebruikers van de slagboom zijn aansprakelijk voor schade
welke, door verkeerd gebruik, aan de installatie wordt
aangericht.

10.2 De slagboom werkt met een Sep-Key. Per plaats

ontvangt u 1 Sep-Key, welke u toegang geeft voor 1 auto.

10.3 Bij te hard rijden over de camping kan de Sep-Key
worden gedeactiveerd.

10.4 De slagboom is te gebruiken van 06.00 tot 23.00.

Bij hoge uitzondering kan er een 24-uurs sleutel worden
uitgereikt. Hiervoor dient een aantoonbare medische
noodzaak te zijn.

10.5 De recreant dient het vooraf bij de receptie te melden
wanneer een leverancier en/of derden goederen levert of
diensten komt verrichten voor de recreant.
10.6 Het is absoluut verboden met 2 auto’s tegelijk door
de slagboom te gaan. Bij constatering hiervan wordt uw
Sep-Key voor onbepaalde tijd gedeactiveerd.

11. Snelheid
11.1 Op het hele park geldt dat er STAPVOETS (max. 5 km/u)
gereden dient te worden. Ook de weg vanaf de slagboom tot
aan de openbare weg valt hieronder.

12. Verkeer
12.1 Automobilisten, wielrijders en voetgangers zijn

verplicht zich te houden aan de bepalingen van het
Wegenverkeersreglement. Uitzondering hierop is dat
voetgangers te alle tijde voorrang hebben.
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12.2 Gebruik op het terrein de auto zo min mogelijk, er
lopen veel kinderen rond.

15.4 Het is verboden voor honden in en rond de
recreatiemeren, speeltoestellen en in de toiletgebouwen.

12.3 Voor het parkeren van de auto dient de recreant

15.5 Wanneer honden (overmatig) overlast veroorzaken is

12.4 Voertuigen die de doorgang belemmeren voor

15.6 Bezoekers is het niet toegestaan honden mee te
brengen.

gebruik te maken voor de daarvoor bedoelde parkeerplaats.
Parkeer zo min mogelijk op het gras om schade aan het gras
te voorkomen.

nooddiensten zullen worden verwijderd door de directie.

12.5 Het stallen van een camper, bestelbus, vrachtwagen,
aanhangwagen, boot of toercaravan op het park is niet
toegestaan.

13. Scooters/brommers/snorfietsen/
elektrische steps
13.1 Met de genoemde vervoersmiddelen is het niet

het de directie vrij deze hond, na waarschuwing, van het
park te verwijderen.

16. Rust
16.1 De geluidssterkte van radio en tv mag nooit hinderlijk
zijn voor mederecreanten. Tussen 23.00 uur en 08.00
uur dient volledige rust in acht te worden genomen. In
deze periode is het terrein voor al het inkomend verkeer
gesloten. Voor niet specifiek genoemde tijden telt dat er
geen hinder voor derden mag worden veroorzaakt.

toegestaan met draaiende motor het park voorbij de
slagboom te betreden. In overleg met de directie kunnen
uitzonderingen gemaakt worden voor gasten die slecht ter
been zijn.

16.2 Het is niet toegestaan openbare feesten of andere

13.2 Quads zijn op het park verboden.

andere geluidshinder veroorzakende apparaten, zoals
bladblazers, heggenscharen, hogedrukreinigers c.q. het
verrichten van werkzaamheden die geluidsoverlast met
zich meebrengen is niet toegestaan tijdens vakanties,
hoogseizoen en Christelijke feestdagen.

14. Bezoekers en logés
14.1 Alle huurprijzen zijn inclusief de door de recreant
opgegeven, inwonende gezinsleden. Uitwonende
gezinsleden, getrouwde kinderen, familieleden en
overige bezoekers zijn niet inbegrepen in de prijzen,
zoals vastgesteld in de overeenkomst en dienen te
worden aangemeld bij de receptie met betaling van
overnachtinggeld.

14.2 Verhuur van uw seizoensplaats is niet toegestaan.
14.3 Bezoekers, welke niet overnachten, zijn vanaf 09.00

uur welkom en moeten vóór 23.00 uur het terrein hebben
verlaten.

14.4 De directie behoud zich te allen tijde het recht gasten
en/of bezoekers de toegang tot de camping te weigeren
indien zij zich niet houden aan de gedragsregels van
de camping of wanneer andere gasten van hen overlast
ondervinden.

groepsactiviteiten te organiseren, zonder schriftelijke
toestemming van de directie.

16.3 Maaien met een motormaaier en het gebruik van

16.4 Gedurende de periode van 1 juli t/m 31 augustus
van ieder jaar is maaien en het gebruik van voornoemde
apparaten slechts toegestaan op de door de directie
gepubliceerde tijden.

17. Klussen
17.1 Tijdens hoogseizoen, vakanties en zon- of feestdagen
mag er niet geklust worden, zodat andere gasten rustig
kunnen genieten tijdens hun vakantie.

18. Toiletgebouwen
18.1 Wij maken ze schoon, houd ze ook schoon. Laat

15. Huisdieren

kinderen er niet in spelen. Meld storingen/gebreken zo
snel mogelijk bij de receptie of de toezichthouder. Het is
verboden te roken in de toiletgebouwen.

15.1 Honden (max. 2 per plaats) worden alleen aangelijnd

18.2 Kinderen onder de 6 jaar mogen enkel onder

15.2 Huisdieren dienen te alle tijden aangemeld te zijn.

18.3 Het toiletgebouw op de Bloesem is enkel toegankelijk

15.3 Honden moeten worden uitgelaten buiten het terrein

18.4 Het is ten strengste verboden om door het toilet en/
of de wasbakken bakolie, frituurvet, etenswaren, luiers,
maandverband, plakstrips, plastics, condooms, pleisters,
tampons, vochtige doekjes, etc. te spoelen.

toegelaten op het terrein. Loslopende honden worden door
de directie onmiddellijk van de camping verwijderd.
Indien wij constateren dat er huisdieren op de plaats
verblijven die niet door de recreant zijn aangemeld,
ontvangt de rereant van ons een factuur met het dubbele
tarief, verhoogd met administratiekosten.
of op de hondenuitlaat plaats. Zowel op- als buiten deze
uitlaatplaats dient de ontlasting te worden opgeruimd
en in een afgesloten zakje te worden gedeponeerd in de
daarvoor bestemde vuilnisbak. Bij het niet opruimen van de
ontlasting kan een boete worden opgelegd van tenminste
€100,- per overtreding.

begeleiding van een volwassene gebruik maken van het
toiletgebouw.
voor de recreanten op de Bloesem.
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19. Recreatiemeer

22. Noodgevallen

27. Gasflessen/propaaninstallaties

32. Post

19.1 Er wordt geen permanent toezicht gehouden bij de
meren. In verband met de veiligheid is het raadzaam om op
elkaar te letten en in het bijzonder op de kinderen.

22.1 Bij een (medisch) noodgeval is het centrale

27.1 Over het algemeen wordt de gasvoorziening in
recreatieverblijven geregeld d.m.v. het gebruik van
butagas-propaangasinstallaties.

19.2 Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht van een
volwassene bij of in de meren komen.

23. Betaling, aanmelding en toegang

19.3 Huisdieren en gemotoriseerde vaartuigen zijn op de

zijn voldaan.

27.2 Het gebruik van de bovengenoemde gassen is alleen
toegestaan als de installatie voldoet aan de eisen, welke
gesteld worden door de brandweer en de gemeente.

32.1 Het is mogelijk post te laten bezorgen op het adres
van de camping. Dit wordt afgeleverd bij de receptie en
gesorteerd. De post wordt maximaal 1 maand bewaard bij
de receptie. Mocht het binnen die tijd niet zijn afgehaald zal
het worden vernietigd.

meren niet toegestaan.

19.4 Het zwemmen in de meren is op eigen risico!

20. Veiligheid
20.1 Iedere recreant wordt geacht mee te werken aan de
brandveiligheid op de camping.

20.2 Open (kamp)vuren, buitenhaarden en vuurkorven zijn

absoluut verboden. Barbecueën is toegestaan; zorg wel dat
er altijd een emmer water in de buurt staat.

20.3 Houd zelf zoveel mogelijk toezicht op kleine kinderen

meldnummer 112.

23.1 Voordat het seizoen start dient het volledige stageld te
23.2 Bij het niet, of niet volledig betalen van de huur,

vervalt automatisch het recht op het verlengen van de
huurovereenkomst.

22.3 Bij een niet-tijdige betaling zal een vertragingsrente
van 1% plus administratiekosten per maand worden
berekend.

24. Hygiëne en milieu
24.1 Iedere recreant is verplicht mee te werken aan een zo
hygiënisch mogelijk gebruik van het park, toiletgebouwen e.d.

in speeltuinen, toiletgebouwen en de meren. Bij de meren
en speeltuinen is geen toezicht aanwezig.

24.2 Huisvuil alleen in gesloten plastic zakken in de
daarvoor bestemde container deponeren.

20.4 Het plaatsen van een kinderzwembadje op de plaats

24.3 De milieustraat is uitgerust met videobewaking.

met een rand hoger dan 30cm is niet toegestaan.

20.5 Het plaatsen van een kinderzwembadje op een

openbaar veld (een veld dat voor alle recreanten
toegankelijk is en dat niet behoort tot de feitelijk door de
recreant gehuurde plaats) is niet toegestaan.

20.6 Het plaatsen van een kinderzwembadje op de plaats

die door de recreant is gehuurd, is toegestaan, mits daarbij
te alle tijden een volwassene aanwezig is die toezicht houdt
op een ieder die zich in, of rondom het kinderzwembadje
begeeft. De recreant is in dat geval te allen tijden
verantwoordelijk voor iedereen die zich in of rondom het
kinderzwembadje bevindt en voor al datgene dat er in
het zwembad in het bijzijn, dan wel afwezigheid, van de
recreant gebeurt.

20.7 ’s Avonds, ’s nachts en bij het verlaten van de plaats
dient het water uit het kinderzwembadje verwijderd te
worden.

Onrechtmatig storten van afval wordt geregistreerd.
Hierop kan door de directie een boete worden opgelegd
van tenminste €100,- per overtreding plus de werkelijke
stortkosten.

24.4 Oud ijzer dient te worden gedeponeerd op een door

de parkmanager aan te wijzen plaats. Wanneer er geen
mogelijkheid is op de camping, dient de recreant het buiten
de camping af te voeren.

24.5 Chemisch afval, koelkasten, bankstellen, vlonders,

24.6 Tuinafval dient in overleg met de receptie te worden
gedeponeerd op een door de directie aangewezen locatie.
24.7 Het is niet toegestaan op het parkeerterrein
onderhoudsbeurten aan auto’ s of motoren te geven, zoals
het verversen van olie en andere reparaties.

25. Drank/drugs
25.1 Het overmatig gebruik van genotmiddelen is verboden.

21.1 Het centrale brandmeldingsnummer is 112. Meld
de brand direct bij de receptie (0488-481477) of bij de
parkmanager.

25.2 Het gebruik en/of bezit van, evenals de handel in drugs
en aanverwante middelen is verboden. Hierop staat het
verwijderen van het terrein als sanctie zonder restitutie van
de huur c.q. staangelden.

deugdelijke brandblusser in de caravan/tent!

21.3 Elke eigenaar van een recreatieverblijf op de

camping is verplicht een voldoende waarde dekkende
brandverzekering af te sluiten voor het recreatieverblijf.
Een kopie van de polis dient bij de directie te worden
ingeleverd.
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27.3 Nieuwe gasflessen kunnen worden gekocht bij de
receptie. Op vertoon van het betalingsbewijs kan de
eventueel lege gasfles omgewisseld worden voor een
nieuwe gasfles.

27.4 Controleer regelmatig gasleidingen en vernieuw deze
indien nodig.

28. Olietanks
28.1 Indien er nog gebruik wordt gemaakt van een olietank

dient deze te zijn voorzien van een opvangbak.

28.2 De olietank mag zich niet ondergronds bevinden.

33. Controle
33.1 De directie mag te alle tijde, ook zonder toestemming
van de huurder, een standplaats of kampeermiddel
betreden voor werkzaamheden, controle op deugdelijkheid
van het kampeermiddel of installatie e.d.

34. Klachten
34.1 Klachten kunnen schriftelijk worden gemeld bij de receptie.
Wordt na melding de klacht niet naar tevredenheid opgelost,
dan dient dit schriftelijk te worden melden aan de directie.

28.3 De recreant is en blijft verantwoordelijk voor eventuele
(milieu) schade die ontstaat door het niet naleven van deze
regels.

29. Inbraak
29.1 Voorkom inbraak in de caravan/schuurtje. Laat dus

geen kostbare spullen achter, laat gordijnen open zodat
iedereen kan zien dat er niets te halen is.

35. Seizoen
35.1 Het seizoen op het campinggedeelte loopt van 15 maart
t/m 15 oktober. Dit houdt in dat u buiten deze periode niet
kunt verblijven/overnachten in uw chalet/caravan. Mocht u
buiten het seizoen uw caravan willen bezoeken, dan kunt u
de auto parkeren op de algemene parkeerplaats.
De slagboom is buiten het seizoen gesloten.

29.2 Bij inbraak kan er aangifte worden gedaan bij de
plaatselijke politie.

metalen etc. dient te worden afgevoerd buiten de camping.

21. Brand

21.2 Laat alle wegen vrij voor de brandweer. Zorg voor een

32.2 Het laten bezorgen van pakketten is niet toegestaan.

26. Barbecueën
26.1 Barbecueën is geoorloofd tot 22.00 uur, maar houdt wel
rekening met mederecreanten.

30. Horeca
30.1 In de horecaruimten mogen uitsluitend consumpties en
spijzen genuttigd worden die door de betreffende
horecaondernemer worden geserveerd.
30.2 (Bier)tap-installaties zijn niet toegestaan. Uitgezonderd
de z.g.n. “thuistaps”
30.3 Het zelf organiseren door recreanten en/of bezoekers,
van (commerciële) activiteiten of feesten is zonder
schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.

31. Verkoopactiviteiten
31.1 Alle verkoop, dan wel handel en/of distributie van

welke artikelen dan ook op het park, door recreanten of
derden is ten strengste verboden.

31.2 Het aanbrengen van borden, affiches en dergelijke aan,
op of om recreatieverblijven is verboden.

26.2 Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet

toegestaan, evenals het hebben van een open vuur of het
gebruik van een vuurkorf of buitenhaard. Zorg dat er altijd
een emmer water/zand in de buurt staat als de wordt
barbecue gebruikt.
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Lid van:

Hoge Dijkseweg 40, 4041 AW Kesteren
+31 (0)488 48 14 77
info@campingbetuwe.nl

www.campingbetuwe.nl

