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GEDRAGSREGELS 

Camping de Duinhoeve wordt geëxploiteerd met inachtneming van gemeentelijke verordeningen, 

overheidsvoorschriften en RECRON-Voorwaarden. Middels uw contract c.q. betaling, verklaart u zich 

akkoord met navolgende gedragsregels alsmede met de RECRON-Voorwaarden welke verkrijgbaar zijn bij de 

receptie. Op de camping gelden buitenom de RECRON-Voorwaarden en deze huisregels ook de regels van 

normaal burgerlijk fatsoen. Op de camping wordt maatschappelijk aanvaardbaar en correct gedrag verlangd. 

Een ieder dient zich te allen tijde te onthouden van onzedelijk gedrag en van hinderlijk optreden tegen 

anderen, bijvoorbeeld het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook, vuurwerk etc. etc. Personen die de 

RECRON-Voorwaarden, deze huisregels of aanwijzingen van de bedrijfsleiding niet navolgen moeten het 

terrein, na eerste aanzegging, onverwijld verlaten. Voldoet de persoon niet binnen gestelde termijn aan de 

sommatie, dan zal de overeenkomst met verantwoordelijke huurder onmiddellijk beëindigd worden. Het 

verschuldigde c.q. reeds betaalde bedrag vervalt aan Camping de Duinhoeve. 

AANSPRAKELIJKHEID  
Camping de Duinhoeve is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongeval of beschadiging van goederen of 
personen, tijdens of ten gevolge van verblijf op de camping, gebruik van de aanwezige faciliteiten of 
schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast door derden. Tevens kunnen wij geen aansprakelijkheid 
aanvaarden voor het onklaar of eventueel buiten werking geraken van voorzieningen/ faciliteiten. Eén en 
ander onverminderd het in de wet bepaalde.  
 
INCHECKEN EN UITCHECKEN 
De kampeerplaats is vanaf 14.00 uur beschikbaar en dient voor 12.00 uur verlaten te worden.  
Bij vroegtijdig vertrek, door wat voor reden dan ook, restitueren wij niet. Indien u vroegtijdig vertrekt, 
hebben wij het recht om de plaats opnieuw te verhuren. 
 
AUTO’S  
Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. De kampeerplaatsen zijn autovrij. De 
maximum snelheid op het terrein is stapvoets. Bij overtreding hiervan wordt de toegang tot de camping 
geblokkeerd. Denk aan spelende kinderen! Van 23.00 tot 07.00 uur mogen er geen gemotoriseerde 
vervoermiddelen op de camping rijden, de slagbomen zijn dan niet meer in werking. Als u buiten deze tijden 
weg moet, plaats uw voertuig dan van te voren op het parkeerterrein bij de receptie. Boottrailers en 
aanhangers dienen te worden aangemeld bij de receptie als ze op de camping geparkeerd worden. Hiervoor 
betaalt u het geldende tarief.  
 
BEZOEKERS  
Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren op de parkeerplaats bij de receptie. De hoofdboeker is 
verantwoordelijk voor het melden van bezoekers. Indien ze blijven overnachten, dienen ze het geldende 
overnachtingstarief te betalen. Het maximum aantal bezoekers per plaats mag niet overschreden worden, 7 
personen per nacht zijn toegestaan.  
 
AFVAL  
Onze camping is in het bezit van een “Milieustraat“ (bij 1000-2000 en achter de receptie). Dit houdt in dat 
restafval, glas en papier gescheiden ingezameld moet worden.  
 
TOEGESTANE KAMPEERMIDDELEN 
Op onze camping kunt u kamperen met uw caravan, tent, vouwwagen of camper. Voor campers geldt: er moet 
op het autopapier staan dat het een camper is. Omgebouwde auto’s/busjes zijn niet toegestaan. De 
kampeerplaatsen zijn autovrij, het is dan ook niet toegestaan te overnachten in uw auto. 
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BRANDPREVENTIE  
Kampvuren, vuurkorven en kookvuren zijn i.v.m. brandgevaar verboden! Het gebruik van een barbecue is 
alleen toegestaan onder de volgende voorwaarden: geen overlast voor de andere gasten door rook e.d. De 
barbecue dient op een veilige plaats te staan. Naast de barbecue moet een emmer water staan. Brandblussers 
vindt u verspreid op de camping. 
 
DOUCHE- EN TOILETVOORZIENINGEN 
Houd de toiletten en douches schoon! Werp geen maandverband, papieren luiers of schoonmaakdoekjes 
e.d. in de toiletten. Ook niet in de toiletten van een vaste stacaravan, i.v.m. verstoppingen van de riolering. 
Voor huisdieren zijn de toiletgebouwen verboden gebied. Het is niet toegestaan tuinslangen aan te sluiten 
op de kranen van toiletgebouwen en tappunten.  
 
HUISDIEREN 
Honden zijn op de velden 3000 tot en met 7000 toegestaan. Op de velden 1000 en 2000 zijn honden niet 
toegestaan, ook niet tijdens bezoek. Zorg dat uw huisdier geen overlast bezorgt aan andere gasten. Op de 
camping moeten honden overal aangelijnd zijn, met korte lijn (max. 1,5 meter), en u dient in het bezit te zijn 
van een Depodog zakje. “Ongelukjes” op de camping dient u zelf op te ruimen. Verspreid over het park vindt 
u meerdere zakjesdispensers. Kinderen onder 16 jaar mogen enkel met de hond wandelen op de camping, 
onder begeleiding van een volwassene. 
 
JONGEREN 
Alleenreizende jongeren en jong volwassenen zijn niet toegestaan en zullen ook met reservering geweigerd 
worden. 
 
RUST  
Lawaai dient zoveel mogelijk vermeden te worden. Radio, tv en muziek dient buiten het kampeermiddel dan 
ook niet hoorbaar te zijn. Van 23.00 uur tot 07.00 uur is rust geboden.  
 
PLAATSINRICHTING 
Op de plaats mag 1 kampeermiddel met maximaal 1 bijzettentje van 5m² geplaatst worden. Als u een 
bijzettentje meeneemt, dient u deze bij te boeken via de receptie. Op het gras, onder de (voor)tent, mag enkel 
luchtdoorlatend doek gebruikt worden. Plastic o.i.d. is niet toegestaan.  
 
SCOOTERS, BROM- EN SNORFIETSEN 
Met scooters,  bromfietsen en snorfietsen met draaiende motor mag op het terrein niet worden gereden.  
 
STROOMSTORINGEN 

Storingen (elektrisch, water, riool) kunt u tijdens openingstijden melden bij de receptie. Indien de storing 

optreedt buitenom de openingstijden van de receptie, kunt u deze de volgende dag vanaf 9.00 uur bij de 

receptie melden (bij calamiteiten is het noodnummer 0111-218045 altijd bereikbaar). 

TEN SLOTTE 

In gevallen waarin dit reglement niet mocht voorzien, is het aan de bedrijfsleiding voorbehouden 

aanvullende maatregelen te treffen, beslissingen te nemen en uitzonderingen op deze regels toe te staan. In 

geval van vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u altijd bij ons terecht. Schroomt u in voorkomende 

gevallen niet ons even aan te spreken. 

 


