ALGEMENE VOORWAARDEN CAMPING BERINGERZAND
1. Voorschriften en verordeningen van de campingleiding dienen opgevolgd te worden, evenzo de aanwijzingen
van het personeel.
2. Het verblijf op de camping is voor eigen risico van de kampeerders, terwijl dezen, alsmede bezoekers, voorts
aansprakelijk zijn aangaande hun kinderen, dieren en goederen. Het is aan te bevelen zich hiervoor te
verzekeren.
3. De openingstijden van de zwembaden zullen door de leiding worden bepaald en aangegeven. Let er wel op dat
er géén toezicht bij de zwembaden is. Bezoekers verplichten zich kennis te nemen van dit reglement, en
dienen deze regels na te leven.
4. Auto’s parkeren uitsluitend op de eigen plaats, maximaal 1 auto op het campingterrein. Een eventueel 2e auto
dient te worden geparkeerd op een speciaal daarvoor bestemde parkeerplaats. Bezoekers parkeren op het
openbare parkeerterrein.
5. Denk aan de maximumsnelheid; 5 km. per uur ! Let op spelende kinderen. Brommers aan de hand voeren met
uitgeschakelde motor.
6. De slagboom is gesloten tussen 22.00 uur en 8.00 uur. Met een voertuig rijden over het campingterrein is
tussen 22.00 uur en 8.00 uur niet toegestaan.
7. Voor noodgevallen is het algemene telefoonnummer van de camping 24 uur per dag bereikbaar.
8. Stilte op de camping van 23.00 uur tot 8.00 uur; tijdens deze periode is het gebruik van de speeltuin niet
toegestaan. Zorg dat uw buren (ook overdag) geen last hebben van uw radio of t.v.
9. Huishoudelijk afval, glas en papier zelf deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken in de milieustraat.
Snoei- en tuinafval in de bladkorven.
10. Toiletten en overige gebouwen door kleine kinderen alleen te gebruiken onder begeleiding van een
volwassene. Houd de camping schoon, dat is eigelijk maar heel gewoon!
11. Huisdieren van bezoekers worden niet toegelaten. Huisdieren van gasten altijd aangelijnd en alleen buiten
het campingterrein uitlaten. Op de camping is het gebruik van schepjes of zakjes verplicht. Ook buiten de
camping geldt een algemene aanlijnplicht voor huisdieren!
12. Bezoekers dienen zich eerst te melden op de receptie en vooraf het dag- of overnachtingtarief te betalen. De
campinggasten zijn verantwoordelijk voor hun bezoekers, door nadrukkelijk te wijzen op naleving van dit
reglement.
13. Uw standplaats is niet overdraagbaar aan derden. Dit geldt voor alle soorten plaatsen. Voor vaste plaatsen zijn
separate regels die gelden bij voorgenomen verkoop van een caravan met behoud van standplaats. Deze
regels worden als bijlage bij de overeenkomst jaarplaats aangereikt.
14. Onderverhuur is toegestaan, mits deze huurders zijn ingeschreven en het verschuldigde overnachtingtarief is
voldaan. De verhuurder blijft verantwoordelijk. Vooraf overleg met de campingleiding is verplicht.
15. Gevonden voorwerpen afgeven of melden bij de receptie. Verloren voorwerpen via de receptie te vragen.
16. Het maken van aanbouwsels, veranda’s, schuurtjes e.d. vereist vooraf schriftelijke toestemming van de leiding.
De contractant/recreant verplicht zich om zijn standplaats en de directe omgeving in goede staat te houden en
zorg te dragen netheid en veiligheid. Er dient een minimale afstand van 3 meter, vrij van brandbare obstakels,
tussen kampeermiddelen gewaarborgd te zijn.
17. Elektra, water, gasflessen en olietanks dienen afgesloten te worden als men de camping verlaat. Er mogen
maximaal 2 gasflessen (max. 18 kg. per fles) op de standplaats te staan. Petroleumopslag in tanks en kannen
mag alleen indien in een goedgekeurde lekbak geplaatst. Het voorgaande dient volgens de voorschriften
geïnstalleerd te zijn. Voor vorstschade is men zelf aansprakelijk.
18. Het is de recreant niet toegestaan om: bomen of struiken te rooien of te beschadigen, te jagen, te graven, te
vlaggen, een tweede tent/caravan te plaatsen, beroepsmatig handel te drijven, te collecteren, reclame of
propaganda te maken. Bij wangedrag is de leiding bevoegd de recreant terstond de toegang tot de camping te
ontzeggen/verwijderen.
19. Aansluitingen op waterleiding, elektra, riolering en kabeltelevisie worden uitsluitend door personeel van de
camping verricht en à contant verrekend, tenzij anders overeengekomen.
20. Naast dit reglement zijn tevens de betreffende RECRON-voorwaarden van toepassing.
21. Waarin dit campingreglement niet voorziet beslist de leiding. Zie ook vooral de mededelingen in de
mededelingenkasten, op de kabeltelevisiekrant en op de website van de camping.

AAN BOVENSTAANDE REGELS ZAL STRIKT DE HAND GEHOUDEN WORDEN IN HET BELANG VAN DE
CAMPINGGASTEN, DUS OOK VOOR U.

