
KAMPEER REGLEMENT 

 
1. Bij aankomst dient u zich te melden bij het ingang en te vragen naar de camping 

leiding. Zij wijzen u uw kampeerplaats toe. 
 
2. Alléén de camping leiding is bevoegd de kampeerplaats toe te wijzen. 

 
3. U mag niet meer plaats innemen dan de ruimte die door de camping leiding is 

aangegeven. 
 

4. U dient alle veiligheidsnormen en voorschriften, zoals die (bijvoorbeeld) staan 
vermeld op de borden, strikt in acht te nemen. 

 
5. Er mag geen open vuur (t.b.v. barbecuen, kampvuur, e.d.) worden gemaakt. Als dit 

toch gebeurd, kan het zijn dat de brandweer gewaarschuwd wordt. In dat geval zijn 
de kosten voor u. Daarnaast kunt u ook verwijderd worden van het terrein. 
 

6. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de stroomvoorzieningen van de 
organisatie. Dit kan verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. 
 

7. U dient uw afval te deponeren in de daarvoor bestemde bakken en/of containers. 
 

8. Wanneer u uw campingplaats verlaat dient die schoon en opgeruimd te worden 
achtergelaten. 

 
9. U dient zich te houden aan de stilte afspraak: 

     Na 23.00 uur: geen (luide) muziek en/of luidruchtig taalgebruik 
     Na 23.30 uur: absolute stilte! 

  Gun uw en onze mede camping gasten ook een goede nachtrust! 
 
10. Gebruik van douches en toiletten: laat deze netjes achter! Achter u komen andere 

gasten die ook een zuivere douche of toilet willen gebruiken. 
 

11. Het afsteken van vuurwerk, rotjes, e.d. zowel op de camping, het circuit als in de ons 
omringende bossen, is ten strengste verboden. Overtreding hiervan kan 
onmiddellijke verwijdering van de camping en circuit tot gevolg hebben. Voor 
deelnemers aan de wedstrijden, die deze overtreding hebben begaan, is uitsluiting 
van verdere deelname aan de wedstrijden het gevolg. 

 
12. Het rijden met motorische voertuigen, zoals pitbikes, is op de camping, 

rennerskwartier en de verdere omgeving, zonder uitzondering ten strengste 
verboden en kan onmiddellijke verwijdering van het terrein tot gevolg hebben. 
Voor deelnemers aan de wedstrijden, die deze overtreding begaan, is uitsluiting van 
verdere deelname aan de wedstrijden het gevolg. 

 
13. Op de camping mag er alleen stapvoets gereden worden (15 km/u). 

 
14. Er mogen geen auto’s op de camping geparkeerd worden indien deze niet gebruikt 

worden als slaapplaats. Ook dient er per campingplaats maar 1 voertuig te staan. 
 

15. Beslissingen, genomen door de campingleiding zijn bindend! Overtreding kan 
verwijdering van de camping tot gevolg hebben! 

 
16. Het verblijven op de camping is geheel op eigen risico, het bestuur aanvaard 

geen enkele aansprakelijkheid! 
 

WIJ WENSEN U VEEL PLEZIER EN EEN PRETTIG VERBLIJF! 
         De campingleiding 
 
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met onderstaand nummer: 06-53761795 


