Algemene Voorwaarden
LANDGOED CAMPING HOEVE BATENBURG
Door de aanwezigheid van uw caravan, camper en of tent op een plaats van onze camping,
verklaart u zich akkoord met de volgende regels:
•

De plaats dient goed onderhouden te worden. De bewoners van de caravan, camper en of
tent dienen er altijd zorg voor te dragen dat windschermen en drooglijnen e.d. op de eigen
plaats staan.

•

Voor losse boekingen geldt: aankomst vanaf 14.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.

•

Wilt u zorgen dat uw dagbezoek zich aan onze regels houdt. Zij dienen zich bij aankomst te
melden bij de receptie. Wij achten u verantwoordelijk voor het gedrag van uw bezoek.
Dagbezoek dient de camping uiterlijk om 23.00 uur te verlaten.

•

Geluid en orde; u dient op generlei wijze overlast te veroorzaken voor uw medegasten. Uw
radio en/of t.v. en andere geluid voortbrengende toestellen mogen niet hoorbaar zijn buiten
uw eigen staanplaats.

•

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

•

Het is niet toegestaan open vuur te maken (bv. een kampvuur of hout op de barbecue) op
het campingterrein. Waar het wel kan en mag maar alleen in overleg met de beheerder, is
op de daarvoor speciaal aangelegde vuurplaats in de vuurschaal met het door ons
aangeboden hout. Voor inlichtingen en aanmelden kunt u terecht bij de receptie.

•

Barbecueën is toegestaan, mits het op een veilige wijze gebeurt en andere bewoners geen
overlast geeft. De barbecue dient zo te worden opgesteld dat er geen schade en of
verbranding aan de grasmat wordt toegebracht. De minimum afstand vanaf de grond moet
30 cm bedragen. Ook mag deze alleen gebruikt worden voor het bereiden van voedsel en
niet als stookplaats.

•

Voor de veiligheid van u en de kinderen geldt er een maximum snelheid van 5 km per uur
voor gemotoriseerde voertuigen op de camping. Fietsen op de camping mag geen gevaar
opleveren voor jezelf en voor andere gasten!

•

Er mag maximaal 1 auto of 2 motoren op het campingterrein worden geparkeerd op de door
ons aangewezen plaatsen. Wilt u meerdere auto’s parkeren dan kan dat op het terrein voor
de slagboom in overleg met de beheerder, dit is volledig op eigen risico.

•

Men dient er rekening mee te houden dat het tussen 23.00 uur en 07.00 uur rustig dient te
zijn op de camping. Er mag in deze periode niet met auto’s of andere gemotoriseerde
voertuigen over de camping gereden worden.

•

Sanitair; 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.
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 direct zelf opruimen en in
de vuilcontainer deponeren.

•

De camping biedt mogelijkheden om gescheiden afval in te leveren; huisvuil, glas, papier en
GFT afval. U dient uw huisvuil in dichtgebonden zakken in de container te deponeren, in
verband met de stankoverlast. Deponeer a.u.b. uw glas in de glascontainer en niet in de
gewone container, en papier in de papiercontainer.

•

Grof vuil, zoals barbecues, koelkasten, t.v.’s, tafels en stoelen mogen niet op de camping
worden achtergelaten.

•

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.

•

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!

•

Beschadigingen en/of vernielingen aan gebouwen, terreinen, beplantingen e.d. of derden
worden verhaald op de daarvoor verantwoordelijke persoon/personen.

•

Bij extreme regenval verzoeken wij u niet onnodig over het gras terrein rijden.

•

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

•

Hoeve Batenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor: -diefstal, verlies, schade of
letsel van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, ontstaan tijdens of ten
gevolge van het verblijf op ons kampeerterrein, dan wel door het gebruik van de aanwezige
faciliteiten, dan wel ontstaan door het onklaar raken of buiten werking zijn van faciliteiten
waaronder nutsvoorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hoeve
Batenburg of haar medewerkers, - schadeclaims voortvloeiend uit overlast veroorzaakt door
derden, - de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht, andere letsel- en overlijdensschade.
*Wijzigingen onder voorbehoud *Naast dit reglement gelden de RECRON voorwaarden

