REGLEMENT
LANDGOED CAMPING HOEVE BATENBURG

Door de aanwezigheid van uw caravan op een plaats van onze camping, verklaart u zich akkoord met
de volgende regels:
1.
-

-

-

2.

Jaar- en Seizoenstandplaatsen
De huur geldt voor één jaar, nl. het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december, tenzij anders
overeengekomen. Overnachten op de camping is, vastgesteld door de gemeente, toegestaan
vanaf 15 maart tot 1 november.
De overeenkomst voor een jaarstandplaats wordt na afloop van de overeengekomen periode
steeds automatisch verlengd voor de duur van één jaar. Beëindiging moet geschieden door
schriftelijke opzegging door een van de partijen, met een opzegtermijn van 3 maanden, waarbij
31 december als einddatum van de looptijd van de overeenkomst wordt gehouden.
Als de kampeerder de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigd, is hij de volledige
huurprijs die dat jaar geldt verschuldigd.
De plaats dient goed onderhouden te worden. De bewoners van de caravan dienen er altijd zorg
voor te dragen dat windschermen en drooglijnen e.d. op de eigen plaats staan. De caravan van
de seizoen standplaats dient voor 1 november “winterklaar” te zijn. Dat wil zeggen dat alle
losse delen van de caravan eraf moeten zijn en hekken en schuttingen, die tegen de heggen
staan, verwijderd dienen te zijn t.b.v. het winteronderhoud van de camping. De waterleiding van
de caravan moet afgetapt zijn.
Bewoning caravan

In de vaste huursom is het verblijf van de huurder en zijn/haar gezin van maximaal 6 personen (mits
thuiswonend en ongeacht de leeftijd) per plaats inbegrepen gedurende het gehele seizoen.
3.

Alleen familiecamping

Jongeren mogen alleen op de camping kamperen indien minstens een van hun ouder of wettelijke
verzorger zelf aanwezig is op de camping.

4.

Dagbezoekers

Zorg dat ook uw dagbezoek zich aan onze regels houdt. Deze dienen zich bij aankomst te melden bij
de beheerder. Wij achten u verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoek. Dagbezoek dient de
camping uiterlijk om 23.00 uur te verlaten.
5.

Auto, gemotoriseerde voortuigen, fietsen

Wij verzoeken u om het auto-of motorgebruik tot een minimum te beperken, er geldt een maximum
snelheid van 5 km per uur voor gemotoriseerde voertuigen. Gemotoriseerd verkeer is tussen 23.00 en
07.30 uur niet toegestaan. Fietsen mag geen gevaar opleveren voor jezelf en voor andere gasten.

6.

Rust

Men dient er rekening mee te houden dat het tussen 23.00 uur en 07.30 uur rustig dient te zijn op de
camping. U dient op generlei wijze overlast te veroorzaken voor uw medegasten. Radio- en TV
toestellen en andere geluid voortbrengende toestellen mogen niet hoorbaar zijn buiten uw eigen
seizoen/jaarplaats.
7.

Adresgegevens

Indien uw adres, telefoonnummer, mailadres en of dat van uw mobiele telefoon wijzigt, wilt u dit dan
zo snel mogelijk doorgeven aan de beheerder. In geval van nood moeten wij u ergens kunnen
bereiken.
8.

Verhuur caravan/logees

Verhuur van uw caravan is toegestaan in overleg met de campingbeheerder. Wanneer u
huurders/logees heeft, moeten alle personen die in uw caravan overnachten aangemeld worden bij de
receptie. Dit in verband met de wet op de nachtregistratie. Per persoon dient men het tarief per nacht,
die in deze periode geldt, direct bij aankomst te betalen.

9.
-

-

10.

Schuurtjes, schuttingen en aanbouwsels
Op een jaarplaats mag een schuurtje geplaatst worden van maximaal 200 x 300 cm met een
nokhoogte van maximaal 230 cm. Het is niet toegestaan om extra slaapplaatsen te realiseren in
deze schuurtjes. Het schuurtje dient minimaal 100 cm van het hart van de beplanting af te staan.
Naast de oppervlakte van de caravan, mag er maximaal 6m² extra bebouwd worden. Een
aanbouw mag alleen gerealiseerd worden na verkregen toestemming van de beheerder.
- Op een seizoenplaats mag een schuurtje geplaatst worden van maximaal 2,40 x 1,70 met een
nokhoogte van maximaal 215 cm tijdens het kampeerseizoen. Dus de seizoenplaats moet geheel
schoon en vrij van bouwwerken zijn tussen 1 november en 15 maart van het volgende jaar. Het
plaatsen van een vaste voortent is toegestaan mits deze uiterlijk eind oktober verwijdert is.
Schotelantenne, vlaggenmast en zwembad

Het is alleen toegestaan in overleg met de beheerder: een schotelantenne en of vlaggenmasten te
plaatsen. Het is verboden om een kunststof/plastic zwembad te plaatsen.
11.

Beplanting en graafwerk op de plaats

De grens van een plaats is het hart van de beplanting. Er dient altijd een ruimte op te blijven van 100
cm. van deze grens. De plaatsen onderling zijn gescheiden door begroeiing die maximaal 1.80 hoog is.
Er mag geen beplanting worden verwijderd in eigen beheer.
Om beschadigingen van leidingen e.d. te voorkomen, mag er niet gegraven worden zonder overleg
met de beheerder.
12.

Afvalverwerking

De camping biedt mogelijkheden om afval in te leveren. U dient uw huisvuil in dichtgebonden zakken
in de container te deponeren, in verband met de stankoverlast.
Extra kosten van het afvoeren van het huisvuil worden doorberekend aan de gasten. Uiteraard mogen
geen zaken van buiten de camping in de afvalcontainers gedeponeerd worden.
Grof vuil, oude voortenten, koelkasten, t.v.’s, tafels en stoelen e.d. dient men zelf af te voeren,
informatie bij de receptie.

13.

Douche- en toiletvoorzieningen

Dit wordt door ons zo goed mogelijk schoongehouden, u dient het na gebruik ook schoon achter te
laten. Toon begrip door niet te storen tijdens de schoonmaakwerkzaamheden in het sanitair gebouw.
Werp geen maandverband, papieren luiers, vochtige doekjes e.d. in het toilet maar in de daarvoor
bestemde afvalbakken. In verband met de veiligheid is het voor kinderen onder de 5 jaar niet
toegestaan om zonder begeleiding gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen.
14.

Brandgevaar

In elke caravan moet een goedgekeurde brandblusser van 2 kg. aanwezig zijn. Het is niet toegestaan

open vuur te maken. Barbecueën is toegestaan, mits het op een veilige wijze gebeurt en
andere bewoners geen overlast geeft. Houd altijd een brandblusser of emmer met water en/of
blusdeken in de aanslag!
15.

Onderhoud en leeftijd van de caravan

De oudere caravans op de camping mogen blijven staan zolang men ze goed onderhoudt en ervoor
zorgt dat ze er representatief uit zien.
Uw plaats moet schoon en zuiver zijn. Het gras kort gemaaid en geen losse materialen onder of bij uw
caravan. De beheerder kan aanwijzingen geven tot het opknappen of verwijderen van zaken die het
algemeen aanzien verstoren.
16.

Natuur

Heb eerbied voor de natuur en verniel geen beplanting. Werp geen papier, vuilnis of afvalwater in de
plantsoenen op het terrein. Het graven van kuilen of anderszins is op de camping niet toegestaan. Laat
de bomen en struiken met rust: ruk er geen takken of bladeren van af en loop niet door de windsingels!
17.

Verkoop

De caravan mag niet worden doorverkocht met behoud van jaarplaats en/of seizoenplaats. Een
stacaravan dient eerst bij verkoop te koop worden aangeboden aan de camping eigenaar, heeft deze
geen interesse dan is verkoop van de caravan mogelijk aan derden na goedkeuring van de camping
eigenaar. Bij verkoop aan derden bent U een bemiddelingsprovisie verschuldigd ad. 10% van de
verkoopprijs. Caravans ouder dan 10 jaar mogen alleen verkocht worden, wanneer de staat van
onderhoud bijzonder goed is.
19.

Honden

Honden (maximaal 2 per plaats) zijn op de camping toegestaan (mits aangelijnd). Honden dienen
buiten het terrein van Hoeve Batenburg te worden uitgelaten. U dient ervoor te zorgen dat uw huisdier
op generlei wijze overlast veroorzaakt voor de andere gasten.
GEEN uitwerpselen op de camping, mocht dit onverhoopt toch gebeuren, dient u dit direct zelf op te
ruimen en in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.
18.

Wanordelijk gedrag

De beheerder van de camping behoud zich het recht voor om personen die zich bij voortduring
wanordelijk gedragen en de gestelde regels negeren, het contract met onmiddellijke ingang te
verbreken.

*Wijzigingen onder voorbehoud
* Naast dit reglement gelden de RECRON voorwaarden

