Algemene gedragsregels 2013
Kampeerterrein De Lievelinge te Vuren
Om uw verblijf op De Lievelinge goed te laten verlopen gelden er natuurlijk regels
waar ook u, als kampeerder, zich aan moet houden:
Aankomst/vertrek
•
Bij aankomst melden bij de receptie. De minimale aankomsttijd is vanaf 16.00
uur.
•
De uiterlijke vertrektijd van uw plaats is 12.00 uur. Indien u na 12.00 uur wilt
vertrekken kan dit alleen in overleg met de beheerder, tegen betaling van 2
euro per persoon. Houdt u er dan wel rekening mee dat u de auto voor sluiting
van de receptie bij uw kampeerplaats gezet heeft.
•
U dient uiterlijk een dag voor vertrek afgerekend te hebben.
Afval
De diverse afvalcontainers bevinden zich op de parkeerplaats.
• Huishoudelijk afval in gesloten in een gesloten afvalzak deponeren in de daarvoor
bestemde containers, dus niet in de vuilnisbakken bij de toiletgebouwen. Deze
zijn uitsluitend bestemd voor etensresten en GFT (dus niet voor melkpakken,
blikken, etc.!).
• Het scheiden van afval is verplicht.
• Glas in de glasbak
• Batterijen kunt u inleveren op de receptie.
• Afvalwater van een kampeermiddel dient ofwel te worden opgevangen in een
septic tank die door de recreant tijdig wordt geleegd in de daarvoor op het
kampeerterrein aangelegde faciliteiten, ofwel te worden afgevoerd door middel
van een aansluiting op het rioleringssysteem van het kampeerterrein. Het is de
recreant niet toegestaan om deze aansluiting zelf aan te (laten) brengen aan of
anderszins daaraan werkzaamheden uit te laten voeren. Slechts de ondernemer
of een door de ondernemer ingeschakelde deskundige mag die wijzigingen
aanbrengen of die werkzaamheden uitvoeren. Door de recreant gewenste
wijzigingen of werkzaamheden zullen op kosten van de recreant door de
ondernemer of de door hem ingeschakelde technische dienst worden verricht.
Aangezien wij per kilo vuilafvoer betalen, verzoeken wij u vriendelijk uw grofvuil in de
vorm van oude voortenten, kapotte stoelen, tafels e.d. niet in onze containers te
deponeren.
Vuur/barbecuen

Het is niet toegestaan op welke plaats dan ook op het kampeerterrein kampvuren of
ander open vuur te maken. In afwijking hiervan is het wel toegestaan om buiten het
kampeermiddel gebruik te maken van een vuurkorf, kooktoestel, barbecue of
daarmee vergelijkbare zaken, mits dat gebruik plaatsvindt op de plaats/vaste plaats
en zich binnen een straal van tenminste één meter rond de vuurkorf, het kooktoestel
of de barbecue geen brandbare zaken bevinden. Kleine barbecues dient u op een
tegel of op een tafel te zetten zodat het gras niet verbrand. Vuurkorven met hout
mogen gebruikt worden, maar graag met een beschermende, natte, plaat eronder
zodat het gras niet beschadigd. Gedurende het gebruik van de vuurkorf, kooktoestel
of de barbecue dient zich een brandblusmiddel van tenminste twee kilogram inhoud
gebruiksklaar in de directe nabijheid van het kooktoestel of de barbecue te bevinden.
Indien (weers-) omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de ondernemer het
gebruik van een vuurkorf of kooktoestel buiten het kampeermiddel, barbecue of
daarmee vergelijkbare zaak verbieden.
Bezoekers
Ontvangt u overdag gasten, dan dient u ervoor te zorgen dat zij:
• zich aanmelden bij de receptie
• hun auto/motor parkeren indien mogelijk op ons parkeerterrein.
• zich ook aan de regels houden
Arriveren uw gasten tijdens sluitingstijd van de receptie, dan meld u ze vooraf aan en
rekent u zelf voor hen af. Ontvangt u gasten voor een langere periode, dan moeten
zij zich bij aankomst laten inschrijven bij de receptie.
Elektra
Kampeermiddelen met deugdelijke elektriciteitsinstallatie kunnen alleen bij de
roodgenummerde palen gebruik maken van stroomaansluiting. De maximale afname
is 4 Amp (± 880 Watt), een aantal plaatsen hebben 6 Amp. Of 16 Amp.
Gebruik van sanitaire ruimten
•
Kinderen onder de 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van de ouders van
de toiletruimten gebruik maken..
•
Het wassen van groenten, kledingstukken dient te geschieden op de
buitenwasplaatsen.
•
Uw chemische toilet of andere toiletemmers mag u alleen legen in de hiervoor
bestemde stortplaats die zich in beide toiletgebouwen bevinden.
•
Roken in de toiletgebouwen is niet toegestaan.
•
Afhankelijk van de bezetting kunnen er toiletten, douches afgesloten zijn.
Dieren

1. Huisdieren zijn, behalve aan de waterkant, overal toegestaan, mits het dier in
gezonde toestand is. De hond dient wel aangelijnd te blijven en buiten het terrein
uitgelaten te worden. Een ongelukje kan gebeuren...wilt u dan zelf zorgdragen voor
verwijdering van uitwerpselen. Het is ook verboden met uw hond aan de waterkant te
wandelen. Bezoekers mogen geen hond meenemen.
2. De recreant is, naast de eigenaar van het dier, zowel ten opzichte van de
ondernemer als ten opzichte van andere op het kampeerterrein aanwezige personen
aansprakelijk voor ongevallen of schades die door de dieren zijn veroorzaakt. De
recreant vrijwaart de ondernemer tegen aanspraken van anderen voor door in artikel
15.1 bedoelde dieren veroorzaakte schade.
3. Het betreden van de kinderboerderij op het kampeerterrein is voor op eigen risico
van de recreant. De recreant vrijwaart de ondernemer tegen de door dieren
veroorzaakte schade.
Mindervaliden
Er is een uitstekende unit voor invaliden. Op verzoek kunt u de sleutel afhalen bij de
receptie. Hier kunt u ook terecht voor het opladen van accu’s voor een elektrische
rolstoel.
Medemenselijkheid/veiligheid
1. Iedere gast dient de normen van normaal fatsoen en eerbied voor de
medekampeerder in acht te nemen. Als u radio of tv aanzet doe dit dan zo zacht dat
het anderen niet hindert.
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en eindigt om 7.00 uur.
2. De recreant, mederecreant en derde zijn verplicht om al datgene achterwege te
laten dat gevaar op kan leveren voor anderen of zaken en al datgene te doen dat
redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van gevaar voor anderen
of zaken.
3. In de gevallen waar het reglement niet voorziet, beslist de eigenaar van het
kampeerterrein. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
gevolgen van persoonlijk letsel of materiële schade, ontstaan tijdens het verblijf op
het kampeerterrein.
4. Het is de recreant, de mederecreant en de derde onder geen enkele voorwaarde
toegestaan om wapens als bedoeld in de Wapenwet of daarop gelijkende zaken op
het kampeerterrein te brengen en te houden, ongeacht of de recreant, de
mederecreant of de derde in het bezit is van alle van overheidswege afgegeven
vergunningen die het bezit van een zodanig wapen toestaan.
5. Indien zich op, in of bij het kampeermiddel een gasinstallatie bevindt, dient deze te
voldoen aan de algemeen geldende normen voor veiligheid. Die normen brengen
ondermeer doch niet uitsluitend met zich mee dat gastanks slechts gevuld mogen
zijn met butaan of propaan gas (LPG is niet toegestaan), dienen gasslangen niet

ouder te zijn dan twee jaren en dient op gas werkzame apparatuur voorzien te zijn
van thermokoppels waarmee de gastoevoer wordt afgesloten indien de vlam dooft.
6. Indien het kampeermiddel wordt aangesloten op het elektriciteitsnet mag dat
alleen geschieden door middel van een geaarde CEE stekker. Tussen het
elektriciteitsnet van het kampeerterrein en het interne net van het kampermiddel
dient, in het kampeermiddel, een zekeringkast met aardlekschakelaar te zijn
aangebracht. Maximaal mag 6 ampère worden onttrokken.
7. Indien het kampermiddel wordt aangesloten op het waterleidingnet van het
kampeerterrein dient tussen het kampeermiddel en het waterleidingnet een
terugstroombeveiliging te zijn aangebracht, zodat water uit het kampeermiddel niet
kan terugstromen in het waterleidingnet van het kampeerterrein.
8. Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te (laten) brengen aan of anderszins
werkzaamheden uit te voeren aan de elektra-, water- of gassystemen voor zover
deze zich bevinden buiten het kampeermiddel. Slechts de ondernemer of een door
de ondernemer ingeschakelde deskundige mag die wijzigingen aanbrengen of die
werkzaamheden uitvoeren. Door de recreant gewenste wijzigingen of
werkzaamheden zullen op kosten van de recreant door de ondernemer of de door
hem ingeschakelde technische dienst worden verricht.
Motorvoertuigen
Alleen bij aankomst en vertrek mag u met de auto het terrein op. In bijzondere
gevallen, d.w.z. bezitters van een invalidenkaart, kan toestemming worden verleend
tot het gebruik van auto’s op het terrein. Parkeren dient, ook voor mindervaliden, zo
mogelijk toch op de centrale parkeerplaats te gebeuren. Wij verzoeken u dringend
direct na in- of uitladen uw auto weer op de parkeerplaats te zetten. De maximum
snelheid op het terrein is 5 km/uur. Het is verboden om uw bezoek d.m.v. pasjes
toegang tot het terrein te verschaffen. Op het gehele terrein dient de motor van uw
bromfiets te zijn uitgeschakeld.
Partytenten/aan-opbouw/zeil
Partytenten zijn alleen in overleg met de beheerder te plaatsen!! Voor iedere aan-,
op- of bijbouw van welke aard dan ook die de recreant aan, bij, op of langs het
kampeermiddel c.q. de plaats/vaste plaats wil aanbrengen of plaatsen, dient de
recreant tevoren toestemming te vragen aan de ondernemer.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend geen zeil of plastic onder uw gaatjesmat te
leggen. Degene die na u komt heeft ook graag gras!!!
Verzorging kampeerplaats
U dient, indien u een langere periode bij ons verblijft, uw eigen tentplek netjes en
verzorgd houden. Uw gras rondom uw plaats kort houden. Geen parasols, stoelen en
tafels buiten laten staan als u niet aanwezig bent, dan kunnen wij te allen tijden
rondom uw plek maaien.

Voorzieningen
De recreant, de mederecreant en de derde zijn gehouden de op het kampeerterrein
aanwezige voorzieningen zoals het sanitair, de sanitairgebouwen, de speelterreinen
en het zwembad slechts conform de bestemming te gebruiken en derhalve
handelingen achterwege te laten waarvan verwacht kan worden dat zij tijdelijke of
blijvende uitval en/of schade veroorzaken. De recreant, mederecreant of derde is
aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade.

	
  

