KAMPEERREGLEMENT

Een ieder die zich op de terreinen bevindt, wordt geacht op de hoogte te zijn van en zich te
houden aan onderstaande regels:
1) Het terrein is alleen toegankelijk voor standplaatshouders en hun gezinsleden. Logés en bezoekers dienen
zich bij aankomst te melden bij de receptie. Zij kunnen parkeren op de (betaalde) bezoekersparkeerplaats.
2) Het park is middels een schuifhek bij de entree afgesloten van 23.00 uur tot de volgende morgen 06.00
uur. Met uw borgpasje kunt u dit schuifhek bedienen. Per plaats kunt u tegen een borg van € 35,00 per stuk 2
pasjes verkrijgen. Uw pasje is persoonlijk, het is niet toegestaan uw pasje uit te lenen aan derden. Vanwege
de veiligheid en ter bescherming van ons slagboomsysteem is het niet toegestaan met 2 auto’s achter elkaar
aan te rijden door een geopende slagboom. De maximumsnelheid bedraagt 10 km. per uur voor alle middelen
van vervoer. Parkeren voor inritten en slagbomen alsmede op het plein voor de receptie is niet toegestaan,
mede gelet op dienstverlening door medische hulpverleners en brandweer.
De kampeervelden zijn autovrij en zijn uitsluitend met een auto toegankelijk voor het laden en lossen van
zware spullen mits de weersomstandigheden dit toelaten. Wij verzoeken u vriendelijk dit ruim van tevoren bij
de receptie aan te geven.
3) Betreding van het terrein geschiedt uitsluitend op eigen risico. Camping "De Oude Maas" BV. is niet
aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming
die is toe te rekenen aan de "De Oude Maas" BV. of het ten behoeve van het "De Oude Maas" BV. werkzaam
personeel. De standplaatshouder is jegens het "De Oude Maas" BV. aansprakelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door het doen of (na) laten van hemzelf zijn gezinsleden, zijn logés, of door hem toegelaten
bezoekers.
4) Alvorens het meegebrachte kampeermiddel te plaatsen, dient men zich te melden bij de receptie. De Oude
Maas BV. stelt voor recreatieve doeleinden aan de standplaatshouder de overeengekomen plaats ter
beschikking met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor het aangegeven
aantal personen te plaatsen. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door “De Oude Maas” aan de
standplaatshouder verstrekte informatie, folder(s) en / of reclamemateriaal. Op de overeenkomst is
Nederlands recht van toepassing.
5) De maximale toegestane oppervlakte van een te plaatsen caravan mag niet groter zijn dan 50m². Bij elke
caravan is het plaatsen van 1 bergschuurtje toegestaan van een afmeting van maximaal 10m² of een
opbergkist met de afmeting van 2x1x1 meter. Plaatsbepaling dient in overleg met de beheerder te
geschieden.
De standplaatshouder is verplicht het door hem geplaatste vakantieverblijf en de bijbehorende plaats in goede
staat van onderhoud te houden. Bij niet nakoming van de hiervoor genoemde verplichtingen heeft
Recreatiepark De Oude Maas het recht om zonder dat nadere in gebreke stelling vereist is, één en ander op
kosten van de recreant in orde te brengen c.q. te laten brengen en de overeenkomst, zonder gehouden te zijn
tot vergoeding van enige schade en/of terugbetaling van hetgeen zij heeft ontvangen, te beëindigen.
Het is de standplaatshouder niet toegestaan - behoudens het gebruikelijke onderhoud - op het terrein te
graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te
plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus aan en bij
bouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het vakantieverblijf aan te
brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder.
o
o
o

U dient daartoe een verzoek, voorzien van een tekening, situatieschets en materiaalkeuze-beschrijving
van de wijziging of het te bouwen object voor te leggen.
Een bouwsel moet demontabel blijven en mag derhalve niet worden geplaatst op een vaste fundering
(geen betonplaat).
Bouw-, verbouw- en overlast gevende werkzaamheden zijn niet toegestaan in de periode van 1 april
tot en met 31 augustus en op zon- en feestdagen gedurende het gehele jaar.
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6) Tijdens openingstijden van de receptie is het mogelijk om bezorgdiensten/aannemers/hoveniers e.d.
toegang te verlenen door de slagboom. Zij kunnen zich melden bij onze receptie en onze medewerkers
zullen de slagboom voor hen opendoen (maximaal 1 auto) mits zij zich ook weer voor sluitingstijd van de
receptie melden en vertrekken.
Levering van grote materialen dient minimaal 48 uur van tevoren te worden gemeld bij de receptie.
Vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton kunnen niet via de hoofdingang worden toegelaten. In overleg met de
receptie zal hiervoor het hek bij de oude ingang worden opengesteld. Wij vragen u bij bestellingen altijd bij
uw leverancier te informeren hoe uw levering zal geschieden om te voorkomen dat er ineens een te grote
vrachtwagen op het park staat. De directie zal te allen tijde de toegang kunnen weigeren indien de
vrachtauto’s niet geschikt zijn voor toegang op het park.
7) Het is niet toegestaan hoge erf afscheidingen te plaatsen. Het is niet toegestaan voorwerpen zodanig te
plaatsen, dat hierdoor schade ontstaat aan beplantingen en grasmat en / of het uitzicht van andere
standplaatshouders wordt belemmerd. Het plaatsen van waslijnen en andere was - droogmiddelen is niet
toegestaan.
8) Bij vervanging van een kampeermiddel door een ander exemplaar of bij verkoop ervan, dient de
standplaatshouder ten allen tijde de beheerder(s) hiervan vooraf schriftelijk om toestemming te vragen. Bij
verkoop van een kampeermiddel kan de nieuwe eigenaar niet in de rechten treden van de vorige eigenaar,
dat wil zeggen dat het soort contract niet automatisch over kan gaan op de nieuwe eigenaar. Het is
standplaatshouders niet toegestaan kampeermiddelen aan derden te verhuren. Bij verkoop van
kampeermiddelen zijn regels gesteld, alsmede ook bij toelating van caravans van nieuwe vast gasten.
Inlichtingen uitsluitend bij de directie van Camping de Oude Maas.
9) Permanente bewoning van het kampeermiddel is niet toegestaan. Standplaatshouders dienen te beschikken
over een vaste woon- of verblijfplaats. Bij een 8 maanden contract is overnachten en verblijven in caravans
met een vaste staanplaats niet toegestaan in de periode van 1 november t/m 1 maart. Bij een 11 maanden
contract is overnachten en verblijven niet toegestaan van 10jan-10feb.
10) Per standplaats is tegen een jaarlijkse vergoeding het houden van één hond of één kat toegestaan.
Overige dieren zijn niet toegestaan. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan. Honden en katten moeten
aangelijnd worden uitgelaten buiten de camping of op de daarvoor aangewezen plaats. Uitwerpselen dienen
direct te worden opgeruimd (bij de vuilnisbakken hangen plastic zakjes en bij receptie zijn hiervoor ook
papieren zakjes aanwezig). Honden zijn niet toegestaan in het sanitair gebouw en in de receptie.
11) De omgeving van het kampeermiddel moet door de standplaatshouder schoon en in ordelijke staat
worden gehouden. Huisvuil, papier en glas dient te worden gedeponeerd in de daartoe opgestelde containers.
Grofvuil dient zelf bij uw eigen gemeente te worden aangeboden. Chemisch afval moeten gescheiden worden
verzameld in het milieupark. Groenafval kan (zonder plastic zakken of dozen) gedeponeerd worden in de
speciale groencontainer.
12) TV, radio en muziek is toegestaan, mits niet storend voor anderen. De nachtrust gaat in om 22.00 uur.
Overlast door alcoholgebruik is niet toegestaan alsmede het gebruik en bezit van drugs. U wordt per direct de
toegang tot het terrein ontzegd. Dit geldt tevens bij fysiek of verbaal geweld.
13) Kampvuren en open vuur zijn verboden. Niet roken op plaatsen waar dit gevaar oplevert (zoals bv. in de
milieustraat).
14) Er zijn per plaats maximaal 2 gasflessen toegestaan. Gasslangen en gasdrukregelaars dient u regelmatig
(te laten) controleren en tijdig vervangen te worden. U bent verplicht in uw kampeermiddel een goedgekeurd
blusapparaat voorhanden te hebben. Wij adviseren tevens een rookmelder en koolmonoxidemelder te
plaatsen en de werking hiervan regelmatig te controleren.
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15) Op ons park is er een (gratis) wifi netwerk. Het is niet toegestaan bij uw kampeermiddel een wifi
versterker te plaatsen. Bij de receptie zijn voor verschillende periodes tegen betaling wifikaarten te verkrijgen.
16) Bij een direct noodgeval kunt u 112 inschakelen. Waarschuw hierbij ook direct de receptie (na sluitingstijd
kunt u met het noodnummer 078-6772445 bellen). Wij zijn dan op de hoogte en kunnen direct maatregelen
treffen om de nooddiensten op te vangen. Ambulance en brandweer hebben altijd toegang door de met de
borgpassen te bedienen slagbomen. Bij de receptie is bovendien een AED aanwezig en een groot gedeelte van
het personeel heeft BHV.
17) Zwemmen in de jachthaven is niet toegestaan. In de Oude Maas wordt het zwemmen sterk ontraden.
18) Gebruikers van de terreinen zijn verplicht in het belang van de goede orde, aanwijzingen van de
beheerder of diens medewerker / plaatsvervanger op te volgen. Bij negeren of niet opvolgen van deze
aanwijzingen heeft de beheerder het recht personen van de terreinen te (doen) verwijderen, zonder restitutie
van reeds betaalde stagelden. Onder beheerder(s) worden ook verstaan alle medewerkers van recreatiepark
De Oude Maas, alsmede ingehuurde beveiligingsbeambten. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet
beslist de beheerder of diens plaatsvervanger.
19) De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en uiterlijk één maand voor het einde van het jaar bekend
gemaakt. Een exemplaar van het overzicht van de tarieven is voor u verkrijgbaar bij de receptie.
Op al onze overeenkomsten zijn verder de RECRON voorwaarden van toepassing en zijn tevens bij de receptie
voorhanden.
Directie en medewerkers van Recreatiepark de Oude Maas wensen u een aangenaam verblijf.
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