Camping het Groene Bos
Camping Het Polderbos B.V.
Groenewoudseweg 98
3896 LS ZEEWOLDE
KAMPEERREGLEMENT
1. ALGEMENE VOORWAARDEN
Camping het Groene Bos is een handelsnaam van Camping het Polderbos B.V. Camping Het Polderbos B.V. is aangesloten bij de RECRON en
hanteert de RECRON-voorwaarden, deze zijn verkrijgbaar bij de ondernemer. Op al met onze gesloten overeenkomsten zijn deze RECRONvoorwaarden van toepassing. Verder hanteert de ondernemer dit kampeerreglement. De ondernemer is bevoegd bij het niet correct nakomen
van de RECRON-voorwaarden en/of het kampeerreglement de toegang tot het terrein te verbieden dan wel verder verblijf te ontzeggen zonder
recht op restitutie.
2. TOEGANG
a.
Op het kampeerterrein zijn alleen ingeschreven recreanten toegestaan en bezoekers die zich hebben gemeld bij de ondernemer.
b.
Recreant moet een vast woonadres hebben, permanente bewoning is niet toegestaan.
c.
Recreant heeft een minimale leeftijd van 16 jaar om zonder begeleiding van een volwassene aanwezig te zijn op het kampeerterrein.
d.
Kampeermiddelen zoals bedoeld in artikel 3. De ondernemer behoud het recht kampeermiddelen te weigeren.
e.
Maximaal 1 motorvoertuig per plaats, waarvan het kenteken bekend is bij de ondernemer.
f.
Aanhangwagens anders dan een caravan of vouwwagen zijn op de plaats niet toegestaan.
g.
Op het kampeerterrein wordt het rijden met motorvoertuigen zoveel mogelijk beperkt. De maximaal toegestane snelheid voor alle
vervoermiddelen is 15 km/uur. Kinderen en voetgangers hebben te allen tijde voorrang, daarnaast is de Nederlandse Wegenverkeerswet
van toepassing.
3. KAMPEERMIDDEL
a.
Maximale afmetingen van een toercaravan of kampeerauto: lengte 10 meter (inclusief dissel), breedte 2,55 meter met een maximaal
gewicht van 3500 kilogram.
b.
Maximaal grondoppervlak van een tent of vouwwagen is 30 m2. Een tent op een trekkersplaats heeft een maximaal grondoppervlak van
6 m² en is voor ten hoogste 2 personen.
c.
Per kampeermiddel is maximaal 1 voortent en/of luifel toegestaan, deze mogen alleen uit tentdoek bestaan.
d.
Voortenten en/of luifels mogen een maximale diepte hebben van 3,50 meter, de maximale lengte mag niet groter zijn dan de totale
lengte (inclusief dissel) van het kampeermiddel.
e.
In de voortent en/of de luifel wordt het gebruik van vloerbedekking van dichte structuur niet toegestaan, m.u.v. voor-, na- en
seizoenplaatsen.
f.
Bij elk kampeermiddel kan maximaal 1 bijzet tent worden geplaatst, met uitzondering op een trekkersplaats. De bijzet tent mag een
maximaal grondoppervlak hebben van 6 m² en is voor ten hoogste 2 personen. De bijzet tent wordt na 7 etmalen verplaatst, dit om
schade aan de grasmat te voorkomen.
g.
Het afdekken van een kampeermiddel met een hoes of doek/zeil is tijdens het kampeerseizoen niet toegestaan.
4. PLAATS
a.
De plaatsing en/of verplaatsing van kampeermiddelen geschiedt alleen op aanwijzing door de ondernemer. Bij de indeling wordt rekening
gehouden met de brandveiligheid en privacy.
b.
De ondernemer zal zo veel mogelijk rekening houden met de voorkeur voor een plaats. De ondernemer is echter vrij de recreant een
andere plaats toe te wijzen om een efficiëntie bezettingsgraad van de plaats te waarborgen.
c.
Tussen de kampeermiddelen (inclusief eventuele dissel), voortent en/of luifel en/of een bijzet tent is aan alle zijden een vrije
tussenruimte van ten minste 3 meter, die niet mag worden gebruikt voor het plaatsen van een motorvoertuig. Tevens dient 1,50 meter
vrije tussenruimte gehouden worden tot de plaats afscheiding.
d.
Het gebruik van een stroomaggregaat op de plaats is niet toegestaan.
e.
Bij nachtelijke afwezigheid van de recreant mag een motorvoertuig niet op de plaats geparkeerd worden.
f.
De ondernemer maait het gras tot 1 meter van het kampeermiddel en/of opstallen. De recreant onderhoud en maait zelf het gras binnen
die 1 meter. In verband met de geluidoverlast is op zondag maaien niet toegestaan.
g.
Plaatsen van een partytent en/of schuurtent en/of opbergkist is alleen na toestemming van de ondernemer toegestaan.
h.
Het aanbrengen van beplanting door de recreant is toegestaan na schriftelijke toestemming van de ondernemer. Na het aanplanten in de
grond wordt deze eigendom van de ondernemer.
i.
Het aanbrengen van grind/split is niet toegestaan.
5. KAMPEERTERREIN
a.
Parkeren van motorvoertuigen op de verharde wegen is op last van de Brandweer niet toegestaan.
b.
Het schoonmaken van een motorvoertuig met behulp van water en/of schoonmaakmiddelen is in verband met de Wet
Bodembescherming niet toegestaan.
c.
Tussen 22:00 uur en 8:00 uur wordt op het kampeerterrein stilte in acht genomen.
d.
Beeld- en geluidsweergavenapparatuur, machines, apparatuur, alsmede muziekinstrumenten mogen nooit storend zijn voor
mederecreanten.
e.
Spelen is toegestaan op het daarvoor bestemde gedeelte van het kampeerterrein. Het speelgoed is voor algemeen gebruik en dient niet
mee genomen te worden naar de plaats. Recreanten onder 16 jaar mogen alleen gebruikmaken van de speeltoestellen en het speelgoed
onder toezicht van een volwassene.
6. HUISDIEREN
a.
Er zijn per plaats maximaal 2 huisdieren toegestaan inclusief die van bezoekers. Als gevaarlijke en/of agressief bekendstaande huisdieren
kunnen worden verboden. De ondernemer kan zowel naar soort/ras als individueel een toegangsverbod uitvaardigen.
b.
Huisdieren hebben alleen toegang als zij voortdurend zijn aangelijnd of gekooid.
c.
De bezitter van de huisdieren is ervoor verantwoordelijk dat anderen geen overlast van hun huisdieren ondervinden.
d.
Huisdieren mogen alleen worden uitgelaten buiten het kampeerterrein en de parkeerplaats. Mocht het huisdier toch per ongeluk zijn
behoefte op het kampeerterrein of parkeerplaats doen, dan dient de eigenaar dit zelf op te ruimen.
e.
Een huisdier mag nooit alleen gelaten worden in een kampeermiddel en/of op de plaats.
f.
Huisdieren zijn in de gebouwen niet toegestaan.
7. AFVAL
a.
Afval wordt uitsluitend in dichtgebonden plastic zakken in de daarvoor aanwezige containers gedeponeerd. Voor glas en papier zijn
aparte containers. Klein chemisch afval levert u in bij de receptie. Grofvuil wordt naar huis meegenomen. In de diverse vuilnisbakken op
het kampeerterrein en het sanitair gebouw mag alleen los afval worden gedeponeerd.
b.
Onder de afvoerleiding(en) van het kampeermiddel wordt een reservoir geplaatst, dat uitsluitend in de stortplaats voor het chemisch
toilet wordt geleegd. Putten onder waterkranen zijn hier niet voor bedoeld. Bij een comfortplaats kan ook een afvoerslang op de daarvoor
bestemde aansluiting op de plaats aangebracht worden. In verband met de wet Bodembescherming mag er géén grijs of zwart water
geloosd worden in/op de bodem.
8. SANITAIR
a.
Het sanitair gebouw is bestemd voor het verzorgen van de persoonlijke hygiëne en het afwassen van het servies. Voor het wassen van
textiel is de wasserette. Het schoonmaken van materialen in de gebouwen is niet toegestaan.
b.
Recreanten onder de 8 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassen gebruik maken van de gebouwen.
c.
Het (chemisch) toilet en elk ander middel dat gebruikt wordt om ontlasting in op te vangen wordt alleen geledigd en/of schoongemaakt
in/bij de daarvoor aanwezige stortplaats rechts van het sanitair gebouw.
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9. WATER
a.
Water wordt uitsluitend gebruikt om te drinken, voor persoonlijke hygiëne en schoonmaakwerkzaamheden. Spelen met water of een
zwembad e.d. vullen met water is niet toegestaan.
b.
Het aansluiten van machines en/of apparatuur op het waterleidingsysteem is niet toegestaan.
c.
Het meenemen van warm water vanuit de gebouwen is niet toegestaan.
10. ELEKTRICITEIT
a.
Elektrische installaties in kampeermiddelen moeten voldoen aan de NEN 1010. De elektra kabel bestaat vanaf het overnamepunt uit één
geheel en is uitgevoerd met waterdichte (blauwe) CEE-contacten.
b.
Maximaal 1 kampeermiddel per overnamepunt, dat met een overeenkomstig kampeerplaats nummer is gemerkt.
c.
Opladen van motorvoertuigen is niet toegestaan.
d.
Opladen van accu’s en/of batterijen in de gebouwen is niet toegestaan.
11. GAS
a.
b.
c.

Gebruik van een gasfles en/of gasslang waarvan de keur is verlopen (4 jaar na productie voor de gasslang) is niet toegestaan.
Op last van de Brandweer dient de disselkast te allen tijde open te blijven, dit om bij brand de gasflessen snel te verwijderen.
Bij afwezigheid van de recreant dient de gasfles afgesloten te worden.

12. BRANDVEILIGHEID
a.
Het buiten ontsteken van open vuur, fakkels en/of het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan.
b.
Het is toegestaan om te barbecueën, maar alleen volgens door de brandweer opgestelde voorwaarden:
1)
er moet voortdurend toezicht zijn van een meerderjarig persoon, dat wil zeggen toezicht door een persoon die bij brand adequaat
kan handelen;
2)
de barbecue moet op een open plaats staan die erboven en tenminste 2 meter rondom vrij is van opstallen, bomen en struiken;
3)
een barbecue moet zodanig zijn opgesteld of uitgevoerd dat deze niet eenvoudig kan omvallen of kan worden omgestoten;
4)
vaste brandstof (niet anders zijnde dan briketten of houtskool) in een barbecue mag alléén ontstoken worden met aanmaakblokjes,
aanmaakvloeistof en/of aanmaakgel;
5)
de barbecue mag niet worden verlaten alvorens het vuur gedoofd is;
6)
in de directe nabijheid van de barbecue moet een blusmiddel in de hoedanigheid van (een) emmer(s) water of zand (minimaal 10
liter) voor onmiddellijk gebruik gereed staan.
c.
De ondernemer kan bij droogte een algeheel rook en barbecue verbod uitvaardigen.
13. BEZOEKERS EN LOGEES
a.
Bezoekers van recreanten dienen zich bij de ondernemer te melden. Familie, goede vrienden, buren en dergelijke zijn ook bezoekers.
b.
Bezoekers zijn tussen 08:00 en 22:00 uur welkom.
c.
Logees dienen zich bij de ondernemer in te schrijven in het nachtregister en het overnachtingtarief te betalen.
d.
De recreant is voor de meldingsplicht en het gedrag van de bezoekers en logees verantwoordelijk.
14. TOERISTISCHE PLAATS
a.
Een toeristische plaats omvat standaard 1 kampeermiddel voor 2 personen.
b.
Er zijn maximaal 6 overnachtende personen toegestaan.
c.
Per toeristische plaats is per etmaal een maximaal aantal kWh aan elektriciteit inclusief. Bij meerverbruik worden de kosten
doorberekend. Zie hiervoor de meest recente tarievenlijst.
d.
De kampeerplaats is vanaf 14:00 uur beschikbaar, het vertrek vindt plaats vóór 12:00 uur.
15. VOOR- EN NASEIZOENPLAATS
a.
Voor- en naseizoenplaatsen zijn volgens de RECRON-voorwaarden “toeristische plaatsen”.
b.
Een voor- of naseizoenplaats omvat standaard 1 kampeermiddel voor 4 personen in bloedverwantschap en aanverwantschap in de 1 e en
2e graad van de recreant, 1 huisdier, 1 bijzet tent en 1 schuurtent of opbergkist.
c.
Er zijn maximaal 6 overnachtende personen toegestaan.
d.
Een voor- of naseizoenplaats is exclusief elektriciteit.
e.
Elektriciteitsverbruik wordt aan het einde van het seizoen afgerekend. Bij aanvang en aan het einde van het seizoen wordt in bijzijn van
de recreant de meterstand genoteerd.
f.
Er zijn 4 bezoekers tegelijkertijd toegestaan zonder extra kosten, logees worden wel berekend (zie artikel 13).
16. SEIZOENPLAATS
a.
Een seizoenplaats omvat standaard 1 kampeermiddel voor 4 personen in bloedverwantschap en aanverwantschap in de 1e en 2e graad
van de recreant, 1 huisdier, 1 bijzet tent en 1 schuurtent of opbergkist.
b.
Er zijn maximaal 6 overnachtende personen toegestaan.
c.
Een seizoenplaats is exclusief elektriciteit.
d.
Elektriciteitsverbruik wordt aan het einde van het seizoen afgerekend. Bij aanvang en aan het einde van het seizoen wordt in bijzijn van
de recreant de meterstand genoteerd.
e.
Dezelfde kampeerplaats kan gereserveerd worden vóór 1 september van het lopende jaar voor het nieuwe seizoen, indien er wederom
een seizoenplaats wordt gereserveerd. Na 1 september vervalt het recht op dezelfde kampeerplaats.
f.
Er zijn 4 bezoekers tegelijkertijd toegestaan zonder extra kosten, logees worden wel berekend (zie artikel 13).
17. WINTERSTALLING
a.
Gasflessen worden verwijderd uit het kampeermiddel en meegenomen naar huis.
b.
De elektrakabel wordt ontkoppeld uit het overnamepunt en opgeruimd.
c.
De voortent en/of luifel wordt afgebroken en opgeruimd, de vaste vloer mag blijven liggen.
d.
Opstallen worden verwijderd van de plaats, een schuurtent of opbergkist mag blijven staan.
18. SLOTARTIKEL
In alle gevallen waarin dit kampeerreglement en/of de RECRON-voorwaarden niet voorziet beslist de ondernemer.
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