HUISREGELS CAMPING & WATERSPORTCENTRUM HEEREWAARDEN

ALGEMEEN
• Op het terrein gelden alle regels van de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Maasdriel.
• Het kampeerseizoen loopt van 1 april tot 1 november.
• Het afsluiten van een huurovereenkomst met de camping is
verplicht voor zowel stand- als ligplaatsen.
• Bij aankomst op de camping of gebruik van de boothelling is
eenieder verplicht zich te melden bij de receptie.
• 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 regels en
overige voorschriften van de camping. Ten behoud van de
sfeer en de rust op de camping wordt eenieder geacht zich
zodanig te gedragen, dat op geen enkele manier overlast aan
een ander veroorzaakt wordt.
OPENINGSTIJDEN
• De openingstijden van de receptie/ het kantoor zijn dagelijks
van 10:00 – 12:00 uur. In hoogseizoen zijn er uitgebreidere
openingstijden. Alleen voor dringende zaken of noodgevallen
kan men buiten deze tijden terecht bij de receptie. De
beheerder is altijd bereikbaar via telefoon.
• Zenders voor de automatische slagboom zijn te verkrijgen bij
de receptie tegen betaling van een borg. Deze worden alleen
verstrekt aan gebruikers van de jachthaven en camping met
ene overeenkomst.
VERKEER
• Op het campingterrein is de wegenverkeerswet van
toepassing. 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.
• Auto’s alleen parkeren op eigen standplaatsen of
parkeerplaatsen.
• Alle wegen dienen vrijgehouden te worden voor hulpdiensten
en leveranciers.
• Reparaties en wassen van motorvoertuigen zijn op het terrein
niet toegestaan.
KAMPEERREGLEMENT
• Permanente bewoning is niet toegestaan. De seizoens- jaarof ligplaats en het kampeermiddel mogen alleen voor
recreatieve doeleinden gebruikt worden.
• 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.
• Seizoensplaatsen dienen in de periode van 1 november tot 1
april door de kampeerder volledig te zijn ontruimd.
• Het zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren
tot 21 jaar, zonder de aanwezigheid van de hoofdhuurder is
niet toegestaan.
• Het verkopen van caravans, met behoud van standplaats, is
alleen mogelijk na overleg met en goedkeuring van de
beheerder. De kosten van verkoop met behoud van
standplaats bedragen € 250,• De oppervlakte per kampeermiddel mag maximaal 60 m2
bedragen met een hoogte van maximaal 3 meter.
• Per kampeermiddel is maximaal 1 berging/schuur van 6 m2
toegestaan.
• Uw kampeermiddel dient minimaal 3 meter van het
kampeermiddel op naastgelegen percelen te staan.
• Het plaatsen van een kampeermiddel (met eventuele
aanbouw en/of schuur) en verbouwingen geschieden alleen na
aanvraag bij en in overleg met de directie.
• De directie heeft het recht om een kampeermiddel of
verbouwing te weigeren.
• U dient uw kampeermiddel te voorzien van plaatsnummer.
• Hekjes moeten op minimaal 2 meter afstand van de as van de
weg staan. Hekjes aan de voorzijde van uw plaats mogen niet
hoger zijn dan 1.20 meter.
VEILIGHEID
• Het kampeermiddel dient ten allen tijd aan de vereisten van
overheidswegen te voldoen, waaronder de eisen van
brandveiligheid.
• Storingen dienen gemeld te worden bij de receptie.
• Het is verplicht dat er t.a.v. de watertoevoer er na de
stopkraan een keerklep is gemonteerd.
• U mag maximaal 2 gasflessen (leeg en/of vol) bij het
kampeermiddel hebben staan. Deze mogen niet binnen of
onder het kampeermiddel staan. De gasslang mag niet ouder
zijn dan 2 jaar en niet langer zijn dan 1 meter.
• Een aanwezige olietank (max. 200 liter) moet voorzien zijn
van een dak en lekbak.
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In uw kampeermiddel dient minimaal één brandblusser
aanwezig te zijn, welke recent van datum is, althans recent
gecontroleerd is door een daartoe erkend bedrijf.
Het gebruik van een houtkachel in uw kampeermiddel is
verboden.
Open vuren worden niet toegestaan.
Zwemmen in de Maas en gebruik zwemstrand is op eigen
risico.
Het is verboden jetski’s, boten en soortgelijke vaartuigen
vanaf de oevers te water te laten. Het is eveneens verboden
met dergelijke vaartuigen in het zwemwater tussen de
kribben te komen.

HAVENREGLEMENT
• Het betreden van de steigers is geheel op eigen risico.
• Het is verboden uw toilet te gebruiken in de haven.
• Vaar altijd rustig in en net buiten de haven.
• Rennen en spelen op steigers en zwemmen in de haven is niet
toegestaan.
• Het verkopen van boten, met behoud van ligplaats, is alleen
mogelijk na overleg met en goedkeuring van de beheerder.
RESTAURANT/TERRAS
• Kinderen onder de 16 jaar mogen na 22.00uur, zonder
aanwezigheid van ouders, niet in de kantine aanwezig zijn.
• Gepaste kleding op het terras en in het restaurant is gewenst.
HYGIENE/SANITAIR
• Gebruik van toiletgebouwen door kinderen tot 6 jaar alleen
onder toezicht van een volwassene.
• Om de hygiëne in het sanitairgebouw te handhaven, dient u
na gebruik het gebouw netjes achter te laten.
• 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 het sanitairgebouw.
• Het is verboden te roken in alle openbare gebouwen.
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 staan aparte afvalbakken voor papier en glas.
• 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.
OVERIGE
• 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 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 niet toegestaan op uw plaats (privé)feesten te
organiseren en/of geluidsets te plaatsen, tenzij anders
overeengekomen met de directie.
• 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.
• Het gebruik van vliegende radiografische objecten is
verboden.
• Huisdieren zijn toegestaan, mits aangelijnd (zowel honden als
katten). Huisdieren mogen bij overige gasten geen enkele
overlast veroorzaken, schade is voor rekening van de eigenaar
van het betreffende huisdier, althans van de huurder van het
gehuurde.
• 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.
• Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, diefstal,
ongelukken van zaken en/of personen welke zijn ontstaan
door sport en spel.
BELANGRIJK
• Op alle overeenkomsten van Camping & Watersportcentrum
Heerewaarden zijn de HISWA-RECRON- voorwaarden van
toepassing. Deze zijn in meerdere talen te downloaden op
onze website: www.campingheerewaarden.nl

