HUISREGELS CAMPING VOGELENZANG 2016
Algemeen
•
Het kampeerseizoen 2016 loopt van 25 maart tot 30 september.
•
Bij aankomst op de camping is een ieder verplicht zich te melden bij de
receptie, en zich in te laten schrijven of het bezoekerstarief te voldoen.
•
In overleg wordt een standplaats bepaald en de beheerder of receptionist
geeft, indien dat wenselijk is, instructies betreffende de plaatsing van het
kampeerverblijf en/of de indeling van de standplaats.
•
Bezoekers (personen die overdag bij de recreant op bezoek komen en
niet blijven overnachten) zijn bezoekersgeld verschuldigd en dienen zich
te melden bij de receptie. Een bezoeker heeft hiermee recht op gebruik
van het zwembad.
•
Logés (personen die in het kampeermiddel van de recreant blijven
overnachten) dienen zich te melden in de receptie, zich in te schrijven in
het nachtregister en zijn verplicht tot het betalen van overnachtingkosten.
•
De recreant is aansprakelijk voor betaling van overnachtingkosten van
vertrokken bezoekers en logés. De auto van bezoekers en logés dient op
het parkeerterrein geparkeerd te worden.
•
De recreant is verantwoordelijk voor het doen en laten van zijn
medekampeerders en/of bezoekers op de camping; hij ziet er dus op toe,
dat diegenen zich houden aan de gedragsregels en overige voorschriften
van de camping. Ten behoud van de sfeer en de rust op de camping
wordt een ieder geacht zich zodanig te gedragen, dat op geen enkele
manier overlast aan een ander veroorzaakt wordt.
•
De openingstijden van de receptie zijn aangegeven bij de ingang van de
receptie; alleen voor dringende zaken of noodgevallen kan men buiten
deze tijden terecht bij de receptie; de beheerder is altijd bereikbaar via
telefoon of intercom.
Kampeerplaats
•
Permanente bewoning is niet toegestaan. De jaarplaats en het
kampeermiddel mogen alleen voor recreatieve doeleinden gebruikt
worden. Het kampeermiddel mag van 1 oktober tot 1 april niet gebruikt
worden voor overnachtingen.
•
Het is ten strengste verboden houtkachels te stoken tussen 1 oktober en
1 april.
•
Recreant mag het adres van Camping Vogelenzang niet gebruiken als
woonadres. De recreant dient een woonadres op te geven bij de
ondernemer en geen postbusadres.
•
Het verkopen van caravans, met behoud van standplaats, is alleen
mogelijk na overleg met en goedkeuring van de beheerder.
•
Onderhuur van het kampeerverblijf is niet toegestaan; het ter beschikking
stellen van het kampeerverblijf aan derden is slechts geoorloofd indien dit
met de beheerder is overeengekomen.
•
Per kampeerplaats mogen maximaal 6 personen overnachten.
•
Het zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren tot 21 jaar,
zonder de aanwezigheid van de hoofdhuurder is niet toegestaan.
•
Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in, aan,
of op het terrein en/of de beplanting van de camping. Bij overtreding van
dit verbod zijn recreanten verplicht deze veranderingen ongedaan te
maken of op hun kosten te laten herstellen.
•
Het is de recreant niet toegestaan om plaatsindelingen en plaatsgroottes
zonder toestemming van de ondernemer te wijzigen.
•
Indien recreanten wensen hebben m.b.t. veranderingen, kunnen zij dit
kenbaar maken bij de receptie, waarna in gezamenlijk overleg door de
beheerder een besluit hieromtrent genomen zal worden
•
Het plaatsen van zwembaden en speeltoestellen (o.a. trampolines,
klimtouwen, schommels) is verboden.
•
Het gebruik van gas- of houtskoolbarbecues is toegestaan; elke andere
vorm van (open) vuur is verboden. De beheerder kan, indien de situatie
dat vereist, alle vormen van vuur verbieden. Dit wordt aangegeven op de
informatieborden.
•
De elektra-aansluitingen zijn gezekerd met 16 Ampère.
•
Het is niet toegestaan om in het weekend en in de periode van 1 mei tot
en met 1 september onderhoudswerkzaamheden te verrichten in de aard
van timmeren, zagen, boren, schuren, schoonmaken met hogedrukspuit
e.d. Op andere dagen is het groot onderhoud toegestaan tussen 09.00 en
17.00 uur.
Verkeer
•
Op de standplaats mag slechts één auto geparkeerd worden.
•
Indien op de standplaats niet genoeg ruimte is, of indien het
vervoermiddel niet aan voornoemde criteria voldoet, dient deze op het
parkeerterrein geplaatst te worden.
•
Het is niet toegestaan de auto langs of op een verharde weg te parkeren.
In geval van calamiteiten moeten nooddiensten te allen tijde alle
bestemmingen op de camping kunnen bereiken.
•
Het is niet toegestaan om de auto als vervoermiddel op de camping te
gebruiken. De recreant dient de auto te laten staan wanneer hij naar het
restaurant, winkel, receptie etc. gaat.
•
Per standplaats kan één slagboomkaart uitgereikt worden; het
overhandigen van deze kaart aan derden is slechts toegestaan na
toestemming van de beheerder.
•
Op de slagboominstallatie is een vertragingstijd ingesteld van 15 minuten,
d.w.z. dat er tussen elk vertrek en/of aankomst een pauze in acht
genomen dient te worden; dit om het autogebruik te verminderen en
overlast aan mederecreanten te voorkomen.
•
Tussen 22.00 en 08.00 is er geen gemotoriseerd vervoer op het terrein
toegestaan.
•
Uit oogpunt van veiligheid en rust mogen snor-/bromfietsen/scooters
alleen met uitgeschakelde motor vervoerd worden. Een uitzondering op
deze regel kan slechts gemaakt worden voor mindervaliden. Zij kunnen
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van de beheerder vergunning krijgen om met hun snor/bromfietsen/scooters stapvoets op de wegen van de camping te rijden.
Op de gehele camping gelden de verkeersregels als zijnde een woonerf
(gemotoriseerd verkeer dient stapvoets te rijden, maximaal 5 km p/u).
Voetgangers en fietsers hebben altijd voorrang.
Het is niet toegestaan uw auto op het terrein te wassen.
De recreant ontvangt, tegen betaling van een waarborg, een
slagboompas, welke strikt persoonlijk is. In geval van misbruik of het niet
naleven van bovengenoemde voorwaarden kan de slagboompas van de
recreant door de ondernemer geblokkeerd worden waardoor de auto
geen toegang meer heeft tot de camping.

Milieu/afval
•
Het is verboden afvalwater te lozen buiten de daarvoor bestemde
afvoerpunten.
•
Huisvuil dient u in dichtgebonden zakken in de containers te deponeren.
Er bestaan aparte afvalbakken voor papier en glas. Klein chemisch afval
en batterijen kunnen bij de winkel afgegeven worden.
•
Het is niet toegestaan uw grofvuil in of naast een container te plaatsen.
•
Voor afvoer van grofvuil, stenen en tegels dient men zelf zorg te dragen,
ingeval de recreant dit mocht “vergeten” te doen, worden de kosten van
de afvoer aan diegene doorberekend.
•
Tuinafval kanop de daarvoor bestemde plaatsen geplaatst worden.
Hygiëne/sanitair
•
Om de hygiëne in de sanitairgebouwen te handhaven, dient u na gebruik
het gebouw netjes achter te laten.
•
Kinderen tot 5 jaar dienen onder begeleiding van een volwassen gebruik
te maken van de sanitairgebouwen.
•
Indien uw kampeermiddel niet op het riool is aangesloten, is het ten
strengste verboden een spoeltoilet in het kampeermiddel te gebruiken.
•
Het legen van toiletemmers, chemische toiletten en afvalwater dient te
geschieden in de chemische toiletruimte van de sanitairgebouwen.
•
Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen.
•
Het is verboden zich in en om de sanitairgebouwen bezig te houden met
wateractiviteiten.
Zwembad
•
Het zwembad is op eigen verantwoording en met inachtneming van de
openingstijden voor alle gasten gratis toegankelijk.
•
De recreant kan vanaf de meivakantie tot 1 september gebruik maken van
het openlucht zwembad.
•
Het zwemmen in het zwembad is geheel op eigen risico.
•
Er is geen (permanent) toezicht aanwezig. Kinderen die niet kunnen
zwemmen en kinderen met bandjes, kurkjes e.d. hebben alleen toegang
onder leiding van ouders en/of voogd (niet onder leiding van andere
kinderen).
•
Hardlopen bij en rondom het zwembad is, in verband met de veiligheid
(gladheid), niet toegestaan.
•
Het dragen van badkleding is verplicht (ook voor kleine kinderen) en
topless zonnen is niet toegestaan.
•
Het dragen van een zwemluier voor kinderen tm 3 jaar is verplicht.
•
Fietsen, rubberen boten, glaswerk, voetballen is niet toegestaan.
Overige kampeerregels
•
Huisdieren zijn niet toegestaan op Camping Vogelenzang.
•
De (nacht)rust op het kampeerterrein dient gerespecteerd te worden. Het
is niet toegestaan tussen 22.00 en 08.00 uur onnodig geluid op de
camping te maken. Het geluid van tv, radio en andere mechanische
muziek mag niet buiten het kampeermiddel hoorbaar te zijn.
•
Het gebruik van aggregaten voor het opwekken van stroom is niet
toegestaan.
•
Het gebruik van tuinslangen voor het aftappen van water is eveneens
verboden.
•
Het is verboden zich zonder redelijk doel of op een hinderlijke wijze op te
houden in de sanitairgebouwen.
•
Het is verboden drugs in het bezit te hebben, te gebruiken of te
verhandelen.
•
De door het personeel gegeven aanwijzingen dienen direct te worden
opgevolgd.
•
Balspelen zijn alleen toegestaan op het sportveld.
•
Het is zonder toestemming van de directie, verboden koopwaar aan te
bieden op de camping.
•
Van recreant wordt verwacht dat hij defecten of storingen aan
terreininstallaties en algemene voorzieningen aan de ondernemer meldt.
•
Het gebruik van vliegende radiografische objecten is verboden.
Overige bepalingen
•
Op alle overeenkomsten van Camping Vogelenzang zijn de RECRONvoorwaarden van toepassing.
•
Op het terrein gelden alle regels van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Bloemendaal.
•
Ook bij overlast door kampeerders buiten het campingterrein kan
verwijdering van de camping een gevolg zijn.
•
Iedere kampeerder dient zich te kunnen legitimeren.
•
Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor brand,
vermissing of schade door derden veroorzaakt.
•
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de beheerder.

